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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Edison Lobão, Primeiro Vice-Presidente no
exercício da Presidência do Senado Federal, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 385, DE 2002

Aprova o ato que outorga concessão à FUNDAÇÃO TRÊS FRONTEIRAS para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Nanuque, Estado de
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 22 de outubro de 2001, que outorga

concessão à Fundação Três Fronteiras para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Nanuque, Estado de
Minas Gerais.

Art 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de dezembro de 2002. - Senador Edison Lobão, Primeiro Vice-Presidente no

exercício da Presidência.
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._--------------------_._---------_..
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do Partido Socialista Brasileiro no Governo Luiz NILSON MOURÃO (PT - AC) - Transcur-
Inácio Lula da Silva. Perplexidade ante a possível so do 54° aniversário da Declaração Universal
nomeação de membros do Partido do Movimento dos Direitos Humanos - 10 de dezembro. Artigo
Democrático Brasileiro para os Ministérios dos de autoria do monge beneditino Marcelo Barros
Transportes e do Planejamento, Orçamento e sobre o tema ..
Gestão. 53566
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de acidentes de navegação e de desastres eco-
lógicos no litoral brasileiro. 53581
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Consolidação da democracia brasileira, demons
trada na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para
a Presidência da República. Breve histórico da
evolução da Esquerda no Europa, particularmen
te na Espanha, após à formalização do chamado
Pacto de Moncloa. Defesa de realização do pacto
social proposto pelo Presidente eleito, com ênfa
se para a reformulação dos sistemas tributário,
previdenciário e pol~ico-partidário. Apoio às dire
trizes de funcionamento do anunciado Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Socia!.............. 53582
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rio de fundação - 8 de dezembro. 53585

V - Grande Expediente

ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP. Discur
so retirado pelo orador para revisão.) - Transcur
so do Dia Internacional dos Direitos Humanos 
10 de dezembro. Importância da observância,
pelo futuro Governo do País, dos princípios nor
teadores da Declaração Universal dos Direitos do
Homem na implantação de políticas públicas.
Atuação do ex-Deputado Federal Hélio Bicudo na
defesa dos direitos fundamentais. Reflexos positi
vos da participação brasileira na Conferência das
Nações Unidas sobre Direitos Humanos, em Vie
na, Áustria. Concessão, pela Presidência da Re
pública, do Prêmio Nacional de Direitos Huma
nos 2002 à Comissão de Direitos Humanos da
Casa. Ineficiência da ação das autoridades públi
cas para contenção da escalada da violência.
Desorganização na transferência de famílias
sem-teto entre os Municípios de Osasco e Gua
rulhos, realizada pelo Governador do Estado de
São Paulo, Geraldo Alckmin. 53585

EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela or
dem.) - Posse do Ministro Valmir Campelo na
Presidência do Tribunal de Contas da União e do
Ministro César Asfor Rocha, do Superior Tribunal
de Justiça, nos cargos de Coordenador-Geral da
Justiça Federal, Diretor do Centro de Estudos Ju
diciários e Presidente da Turma de Uniformização
das Decisões dos Juizados Especiais Federais. .... 53585

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem.) - Importância da instalação de refinaria
de petróleo e de usina siderúrgica no Estado do
Ceará. 53588

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB,
MA. Discurso retirado pelo orador para revisão.)
- Atuação parlamentar do orador. Despedida da
Câmara dos Deputados. 53588

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
- Realização da IV Conferência das Cidades
pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior. Encaminhamento de propostas para me
lhor gestão das cidades por meio do documento
Carta de Brasília, resultante dos debates realiza-
dos durante o evento .

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Convocação dos Deputados ao plenário para iní-
cio da Ordem do Dia .

DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.) 
Alerta sobre a redução, na proposta de Orça
mento para 2003, dos recursos destinados à saú-
de .

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) 
Participação em encontro preparatório para a cri
ação da Agência Regional de Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, realiza
do no Município de Carbonita, Estado de Minas
Gerais. Expectativa de criação, pelo Presidente
da República eleito, da mesorregião dos Vales do
Mucuri e do Jequitinhonha ..

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Congratulações aos Auditores Fiscais
da Previdência Social, do Trabalho e da Receita
Federal pela sanção do projeto de lei de conver
são da Medida Provisória n° 46, de 2002. Êxito da
luta do Movimento dos Servidores Públicos Apo
sentados e Pensionistas pela extensão à classe
de benefício concedido aos servidores da ativa.....

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
- SP. Pela ordem.) - Apresentação de projeto de
lei sobre criação da Universidade Federal de So-
rocaba .

ARY JOSÉ VANAZZI (PT - RS. Pela or
dem.) - Estagnação da economia brasileira no
Governo Fernando Henrique Cardoso. Previsão de
dificuldades na implantação, pelo Governo Luiz
Inácio Lula da Silva, de pol~icas destinadas à reto
mada do desenvolvimento socioeconômico. Impor
tância do estabelecimento de pacto social. Expec
tativa de cassação, pela Câmara Municipal de São
Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, do man-
dato de Vereadores acusados de corrupção .

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO.
Pela ordem.) - Escalada da violência no Estado
de Rondônia .

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or
dem.) - Dever do Presidente da República elei
to, Luiz Inácio Lula da Silva, ao assumir o Gover
no, de informação à sociedade brasileira da real
dimensão da crise socioeconômica ..
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CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela ordem.) Estado do Rio Grande do Sul, ao ensejo do
- Indagação à Presidência sobre a abertura da transcurso do centenário da implantação do coo-
Ordem do Dia. 53594 perativismo de crédito no Brasil.................. 53600

PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Aguardo
do quorum regimental para início da Ordem do Dia. 53594

TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Pela or-
dem.) - Nova postura da Esquerda no Brasil........ 53594

DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pela or
dem.) - Presença, no plenário, do Deputado Fe
deral eleito Pastor Jefferson e de Vereador do Mu
nicípio de Sorocaba, Estado de São Paulo. Fato
res determinantes do aumento da violência no
País. Apresentação de proposta de emenda à
Constituição sobre a participc:ção das Forças
Armadas no serviço de policiamento de fronteiras. 53595

EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.)
- Pesquisa realizada pelo Fundo de População
da Organização das Nações Unidas sobre contri
buição do planejamento familiar e de programas
de educação e saúde para o desenvolvimento
socioeconômico. 53595

OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or
dem.) - Razões do crescimento da criminalidade
nas escolas brasileiras. Necessidade de políticas
públicas destinadas ao combate à violência nos
estabelecimentos de ensino. 53596

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG. Pela
ordem.) - Importância do <.Cordo sobre manuten
ção de preços firmado entre o Movimento das Do
nas de Casa e Consumidores de Minas Gerais e a
Associc:ção Mineira de Supermercados. .. 53598

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
- Transcurso do 49° aniversário de emancipação
político-administrativa do Município de ltaporã,
Estado do Mato Grosso do Sul. .. 53598

POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem.) - Agradecimento ao Ministro do De
senvolvimento Agrário, José Abrão, pelo atendi
mento ao pleito da Federação dos Trabalhadores
na Agricultura, do Estado do Rio Grande do Sul,
a favor de pequenos produtores rurais. 53599

PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL
MG. Pela ordem.) - Precariedade das rodovias
brasileiras. Urgente votação do Projeto de Lei nO
6770, de 2002, sobre a regulamentação da Con
tribuição de Intervenção no Domínio Econômico.. 53600

WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL - MT
Pela ordem.) - Transcurso de aniversário de fun
dação do Município de Rondonópolis, Estado de
Mato Grosso - 10 de dezembro. Tragédia ocorri
da no Circo dei Sol, instalado no Município, em
decorrência de vendaval. Participação do orador
nas comemorações realizadas em Porto Alegre,

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP Pela
ordem.) - Indagação à Presidência sobre a reali-
zação da Ordem do Dia ..

PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Informa
ção ao Deputado Arnaldo Faria de Sá sobre rea
lização de negociações entre a Presidência e lí
deres partidários em torno da votação das maté-
rias constantes na Ordem do Dia ..

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ 
Pela ordem. Discurso retirado pelo orador para
revisão.) - Visita do Presidente da República
eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aos Estados Uni
dos da América. Transcurso do Dia Internacional
dos Direitos Humanos -10 de dezembro ..

LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP. Pela
ordem.) - Críticas à realização de concorrência
internacional para aquisição de aeronaves pela
Força Aérea Brasileira .

AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Pela or
dem.) - Solidariedade ao Deputado Luiz Antônio
Fleury pelo pronunciamento a favor das empre
sas brasileiras. Solicitação às Lideranças da
Casa de realização de acordo sobre a votação
da Medida Provisória n° 66, de 2002, acerca de
extinção da cumulatividade na cobrança do
PIS/PASEP. .

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS.
Pela ordem.) - Coordenação, pelo orador, de
grupo de trabalho designado pela Comissão de
Viação e Transportes para acompanhamento da
crise financeira da VARIG S. A. - Viação Aérea
Rio-Grandense .

CABO JÚLIO (PST - MG. Pela ordem.) 
Solicitação à Presidência de informações sobre a
viabilidade de inclusão no projeto de lei de con
versão, pelo Relator de medida provisória cons
tante na Ordem do Dia, de matérias alheias ao
texto original. .

PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Respos-
ta ao Deputado Cabo Júlio .

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem.) - Necrológio do ex-Deputado Otacílio
Correia, do Município de Várzea Alegre, Estado
do Ceará................................................................

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem.) - Apoio à Medida Provisória n° 66, de
2002, sobre extinção da cumulatividade na co-
brança relativa ao PIS e ao PASEP ..

ANTONIO CARLOS MENDES THAME,
(PSDB-SP. Pela ordem.) - Anúncio de liberação,
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53625

53619

53623

53623

53625

53625

53624

53618

53624

53623

53621

53620

53618

53623

Usaram da palavra para discussão da maté
ria os Srs. Deputados PAUDERNEY AVELlNO
(PFL - AM), LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR).

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PElo .

Usou da palavra o Sr. Deputado BENITO
GAMA (PMDB - BA), Relator da matéria, para
reformulação do parecer .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) ..

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS
ALELUIA (PFL - BA), JOSÉ THOMAZ NONÔ
(PFL - AL), MILTON TEMER (PT - RJ) .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados WAGNER ROSSI (PMDB - SP),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PElo ..

Usou da palavra o Sr. Deputado BENITO
GAMA (PMDB - BA), Relator da matéria ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP)....

Usou da palavra o Sr. Deputado BENITO
GAMA (PMDB - BA), Relator da matéria ..

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB -
S~ .

PRESIDENTE (Aécio Neves) -Informação
ao Plenário sobre a votação do Orçamento Geral
da União de 2003. Possibilidade de prorrogação
dos trabalhos da Casa até o dia 19 de dezembro
de 2002 .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MORONI TORGAN (PFL - CE) ..

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado AUGUSTO NARDES (PPB - RS)..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Determina
ção de distribuição de cópias do texto ao Plenário...

Usou da palavra o Sr. Deputado BENITO
GAMA (PMDB - BA), Relator da matéria .

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados GERSON PERES (PPB
- PA), RICARDO FIUZA (PPB - PE), PAULO
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pela Agência Nacional de Águas, de recursos Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
para despoluição das Bacias dos Rios Piracicaba putados MAURO BENEVIDES (PMDB - CE),
e Paraíba do Sul, no Estado de São Paulo............ 53605 LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT - SP),

PAULO OCTÁVIO (PFL - DF). 53616

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Indeferi
mento da questão de ordem apresentada pelo
Deputado Celso Russomanno em sessão anteri
or sobre prejudicialidade da Medida Provisória nO
66, de 2002....... 53617

CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pela
ordem.) - Necessidade de desobstrução da pau
ta. Importância de votação da Medida Provisória
nO 66, de 2002, sobre extinção da cumulatividade
na cobrança do PIS/PASEP. .

RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pela or
dem.) - Razões da apresentação do projeto de
lei sobre adoção da política nacional de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico do setor farma-
cêutico .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE
Como Líder) - Apresentação de queixa-erime
contra a revista IstoÉ pela publicação de matéri
as caluniosas envolvendo o nome do orador........

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, da Medida Provisória n° 66, de
2002, que dispõe sobre a não-cumulatividade na
cobrança da contribuição para os Programas de
Integração Social (PIS) e de Formação do Patri
mônio do Servidor Público (PASEP), nos casos
que especifica; sobre os procedimentos para
desconsideração de atos ou negócios jurídicos,
para fins tributários; sobre o pagamento e o par
celamento de débitos tributários federais, a com
pensação de créditos fiscais, a declaração de
inaptidão de inscrição de pessoas jurídicas, a le
gislação aduaneira, e dá outras providências.......

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Indagação
ao Deputado Inocêncio Oliveira sobre manuten
ção de requerimento para retirada de pauta da
Medida Provisória nO 66, de 2002 .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem.) - Retirada do requerimento ..

NEY LOPES (PFL - RN) - Questão de
ordem sobre o veículo normativo adequado para
instituição de fundos, tendo em vista o entendi
mento da Presidência da Casa de tramitação da
matéria por lei complementar, em confronto com
o entendimento da Presidência da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, favorável à
tramitação por meio de lei ordinária .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Prorroga-
ção da sessão por uma hora .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Determina
ção de tramitação do Projeto de Lei Complemen
tar n° 348-A, de 2002, na forma original de proje-
to delei ..
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53757

53758

53760

53659

53660

53659

Discurso Proferido Pelo Sr. Deputado
Osvaldo Coelho (PFL, PE. Pela ordem) Proferido
no Período Destinado ao Grande Expediente da
Sessão Ordinária da Câmara dos Deputados n°
225, realizada em 4 de dezembro de 2002 
Retirado Pelo orador para Revisão: Elogio ao
Vice-Presidente da República, Marco Maciel,
pela assinatura de decreto sobre instalação da

53653

53657

53658

53653

53635

53659

53629

53629

53629

53628

53629

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do CUNHA BUENO (PPB - SP) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação de requerimento para encerramento
da discussão .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT -
SC), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
parecer do Relator, na parte em que manifesta
opinião favorável quanto ao atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e ur
gência e de adequação financeira e orçamentária
da Medida Provisória n° 66, de 2002, nos termos
do artigo 8° da Resolução n° 1/02-CN .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PElo .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do parecer .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação da matéria os Srs. Deputados
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP). LUIZ
CARLOS HAULY (PSDB - PR), JOSÉ CARLOS
ALELUIA (PFL - BA), RICARDO BERZOINI (PT
-SP) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
Projeto de Lei de Conversão n° 31, de 2002, ofe
recido pelo Relator, com as alterações fe~as em
plenário, ressalvados os destaques .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - MA), BISPO
RODRIGUES (Bloco/PL - RJ), FERNANDO
CORUJA (Bloco/PDT - SC), ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ), ODELMO LEÃO (PPB
- MG), RICARDO BERZOINI (PT - SP),
WAGNER ROSSI (PMDB - SP), ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO (PSDB SP),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE), ARNALDO
MADEIRA (PSDB - SP) .

Usou da palavra o Sr. Deputado BENITO
GAMA (PMDB - BA) - Relator da matéria ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aviso ao
Plenário sobre conclusão da votação da Medida
Provisória n° 66, de 2002, na sessão deliberativa
do dia 11 de dezembro de 2002. Elogio ao Depu
tado Benito Gama, Relator da matéria. Resposta a
críticas contra a Presidência da Casa por suposta
vinculação da votação da matéria à solução de
crise financeira do Estado de Minas Gerais ..

MAGALHÃES (PFL - BA), POMPEO DE PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
MAnOS (Bloco/PDT - RS).................................. 53626 do Projeto de Lei de Conversão n° 31, de 2002,

ressalvados os destaques .

Declaração de prejudicialidade da Medida
Provisória nO 66, de 2002, e das emendas apre
sentadas na Comissão Mista do Congresso Naci-
onal, ressalvados os destaques .

Apresentação de proposlçoes:
DR.HÉLlO, CRSCÊNCIO PEREIRA JR. E
OUTROS, CRESCÊNCIO PEREIRA JR., NILSON
MOURÃO, GIOVANNI QUEIROZ, JORGE
ALBERTO, POMPEO DE MAnOS, ARACELY
DE PAULA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
JOSÉ CARLOS COUTINHO, GUSTAVO FRUET,
WIGBERTO TARTUCE, MAGNO MALTA,
MARÇAL FILHO, MIV3NO MALTA, JOÃO PAULO
E OUTROS, OS SRs.LíDERES .

VIII - Encerramento
Discurso Proferido Pelo Sr. Deputado Paes

Landim (PFL - PI. - Como Líder.), no Período
Destinado ao Grande Expediente da Sessão
Ordinária da Câmara dos Deputados n° 200,
Realizada em 11 de novembro de 2002 
Retirado Pelo orador para revisão: Excelência da
atuação do Ministro da Saúde, Barjas Negri. De
fesa de municipalização da saúde pública. Efeitos
da estiagem no Estado do Piauí, especialmente
no Município de Acauã. Solicitação ao Ministro
do Esporte e Turismo, Caio Carvalho, de libera
ção de recursos destinados à construção de
obras em torno do Parque Nacional da Serra das
Confusões e do Parque Nacional da Serra da
Capivara ..

Discurso Proferido Pelo Sr. Deputado
Mauro Benevides (PMDB - CE) em Sessão
Solene da Câmara dos Deputados n° 222,
Realizada em 3 de dezembro de 2002 - Retirado
Pelo orador para revisão: Homenagem póstuma
ao ex-Deputado Federal Herbert Levy .

Discurso Proferido Pelo Sr. Deputado
Mauro Benevides (PMDB - CE) em Sessão
Solene da Câmara dos Deputados n° 223,
Realizada em 3 de dezembro de 2002 - Retirado
Pelo orador para Revisão: Homenagem ao
Embaixador José Maurício Bustani, ex-Dire
to r-Geral da Organização para a Proscrição de
Armas Químicas ..
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g) Designação: Cassandra Rios de Pina,
Denize Macedo Pereira Pinto, Elza Carneiro dos
Santos Figueiredo, Marcos Luiz Santarosa e Ma
rilia Bonfim E Silva de Moraes, Marcos Fernan
des de Almeida, Monica Eva Pacheco Schaper,
Niquele Moura Siqueira .
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Universidade Federal do Vale do São Francisco e) Nomeação: Anderson Felipe dos Reis,
pela Universidade Federal do Espírito Santo. 53761 Angelo Bosco Machado de Andrade, Claudia Ma-

Discurso Proferido Pelo Sr. Deputado Paes ria Leme Lourenção, Clece Maria da Cruz Silva,
Landim (PFL - PI. Como Líder) Proferido no Eduardo Nantes Bolsonaro, Fernando Gonella de
Período Destinado ao Grande Expediente da Andrade, Helena Marinho Cecilio, Hortência Ma-
Sessão Ordinária da Câmara dos Deputados nO ria Lima Pinheiro, Izabel Lúcia Contente, Jean
229, realizada em 9 de dezembro de 2002 - Kailton Balbino, Luciana de Moraes Xavier, Luiz
Re~irado Pel.o orad?r para Revisão: Posse .das Melo Filho, Marques Xavier Martins, Sorella Con-
JUizas Enedma Mana Gomes dos Santos e Llana tente Jacomo Valdênia Costa Guimarães Verus-
Chaib, respectivamente, nos cargos de Presiden- ' . '
ta e Vice-Presidenta do Tribunal Regional do Tra- ka Rocha da Silva. 53774

balho da 22" Região, no Estado do Piauí. De- f) Designação por acesso: Antonio Hermi-
sempenho do ex-Presidente do órgão, Juiz Faus- nio Nascimento da Silva, Elizabeth Machado de
to Lustosa Neto...................................................... 53761 Mattos, Fernando César Silva, Geraldo Pereira

3 - DESPACHO DO PRESIDENTE Teixeira, José Veiga Filho. 53782
Determinando aos órgãos competentes da

Casa o encaminhamento à Secretaria-Geral da
Mesa das informações requeridas pelas autorida-
des e instituições nos ofícios a que se refere. ...... 53762

4 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Alteração de aposentadoria: Daibes

Ottoni de Oliveira. .......... ........ ...... ........ ........ ......... 53763

b) Tornar sem efeito nomeação: Aroldo
Rocha Ferreira Lima. 53763

c) Exoneração: Edmir Carneiro Viana, Fa
biany Alcantara Tatagiba, Fernando Gonella de
Andrade, Francisco Jairo Pereira Lima, Hercy
Ayres Rodrigues Filho, Hortência Maria Lima Pi
nheiro, Jean Kailton Balbino, Lúcia Helena de
Andrade Garcia, Luiz Melo Filho, Marcelo Augus
to Marcondes de Carvalho, Marques Xavier Mar
tins, Mizael Gomes dos Santos, Oswaldo Vicente
de Toledo Placco, Paulo Sergio Teixeira, Rita de
Cássia Cena de Rezende, Ronaldo Brick Santos,
Ulisses Guedes Rapassi, Wilson Fraga Alegretti.. 53764

d) Dispensa: Antonio Herminio Nascimento
da Silva, Fernando César Silva, José Veiga Filho. .. 53773

COMISSÕES
5 - PARECERES - Proposta de Emenda

à Constituição n° 421-A/01; Projetos de Lei nOs
284-B/95, 2702-A/97, 3209-A/97, 3494-A/97,
96-A/99, 2918-A/OO, 2926-A/OO, 3497-A/00,
3975-A/OO, 4670-A/01, 5288-A/01, 5329-A/01,
5395-B/01, 5924-A/01, 6061-A/02, 6145-A/02,

6414-A/02, 6446-A/02, 6521-A/02, 6770-A/02,

6903-A/02 e 6969-A/02. .. 53789

6 -MESA

7 - LíDERES E VICE-LíDERES

8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

9 - COMISSÕES
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MENSAGEM N° 1.069

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinados
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submetem à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Se-

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
mete à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 2.156, de 16 de outubro de 2002
- Associação Comunitária Shalon, na cidade de João
Pinheiro - MG;

2 - Portaria n° 2.158, de 16 de outubro de 2002
Associação Comunitária \XIra Integração Cultural e De
senvolvimento de Santo Antônio de Posse (ACICDSAP),
na cidade de Santo Antônio de Posse - SP;

3 - Portaria n° 2.159, de 16 de outubro de 2002
- Associação Comunitária de Saúde, na cidade de
Saúde-BA

4 - Portaria n° 2.160, de 16 de outubro de 2002
- Associação dos Moradores do Parque de Exposi
ção, na cidade de Morada Nova - CE;

5 - Portaria n° 2.162, de 16 de outubro de 2002
- Associação de Pescadores São Pedro, na cidade de
Porto Rico do Maranhão - MA

6 - Portaria n° 2.163, de 16 de outubro de 2002
- Associação Lábrea Solidária - ALS, na cidade de
Lábrea-AM;

7 - Portaria n° 2.164, de 16 de outubro de 2002
- Ação Social São Francisco de Assis - ASFA, na ci
dade de Palhoça - SC; e

8 - Portaria n° 2.165, de 16 de outubro de 2002
- Associação e Movimento Comunitário Rádio
Elshadday, na cidade de Uruguaiana - RS.

Brasília, 9 de dezembro de 2002. - Mareo
Mareiel.

Ata da 230a Sessão Solene, Matutina,
em 10 de dezembro de 2002

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 1° Secretário; Lincoln Portela,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

MENSAGEM N° 1.068
I - ABERTURA DA SESSÃO

(Às 10 horas e 22 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. L1NCOLN PORTELA, 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. MAURO BENEVIDES, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGEM N° 1.067

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

§ ~ do art. 223, da Constituição Federal, submete à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante do Decreto de 25 de ju
nho de 2002, que ''Outorga concessão às entidades que
menciona, para executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências" .As entidades mencionadas são as se
guintes:

1- Fundação Nagib Haickel, na cidade de Impe
ratriz- MA

2 - Fundação de Radiodifusão Ermimindo Fran
cisco Roveda, na cidade de União da Vitória - PR

3 - Fundação Educar Sul Brasil, na Cidade de
Pinhais - Pr;

4 - Fundação Cultural "Romeu Marsico", na ci
dade de Jaboticabal - SP; e

5 - Fundação Ernesto Benedito de Camargo, na
cidade de Guarulhos - SP.

Brasília, 9 de dezembro de 2002. - Mareo
Mareiel..
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nhor Ministro de Estado das Comunicações, renova
ções de permissões para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, conforme os
seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 618, de 24 de outubro de 2001
- Fundação Roberto Rabello de Comunicação Soci
al, na cidade de Vila Velha - ES;

2 - Portaria n° 1.020, de 20 de junho de 2002
- Rádio Terra FM Ltda., na cidade de Dourados 
MS;

3 - Portaria n° 1.686, de 26 de agosto de 2002
- Sociedade Stereosul de Radiodifusão Ltda., na ci
dade de Volta Redonda - RJ;

4 - Portaria n° 1.687, de 26 de agosto de 2002
- Fundação Roberto Rabello de Comunicação Soci
al, na cidade de Nova Venécia - ES;

5 - Portaria n° 1.782, de 10 de setembro de
2002 - Sistema Jequié de Comunicação Ltda., na
cidade de Jequié - BA;

6 - Portaria n° 1.784, de 10 de setembro de
2002 - Rádio Divinópolis Ltda., na cidade de Divinó
polis- MG;

7 - Portaria n° 1.837, de 12 de setembro de
2002 - Rádio Integração Cidade de Medianeira FM
Ltda., na cidade de Medianeira - PRo

8 - Portaria n° 1.840, de 12 de setembro de
2002 - Rádio Santuário FM Ltda., na cidade de
Santa Maria - RS;

9 - Portaria n° 1.899, de 20 de setembro de 2002
- Fundação Rádio FM Luz e Vida, na cidade de Ole
ans -SC;

10 - Portaria n° 1.900, de 20 de setembro de
2002 - Metropolitana FM Ltda., na cidade de Carua
ru - PE;

11 - Portaria n° 2.001, de 8 de outubro de
2002 - Brasília Comunicação Ltda., na cidade de
Brasília - DF;

12 - Portaria nO 2.015, de 8 de outubro de
2002 - Rádio FM de Icaraí Ltda., na cidade de Cau
caia - CE;

13 - Portaria n° 2.020, de 8 de outubro de 2002
- Trans Radiodifusão Ltda., na cidade de Itabuna 
BA;

14 - Portaria nO 2.033, de 8 de outubro de
2002 - Rádio do Leste Paulista Ltda., na cidade de
São João da Boa Vista - SP; e

15 - Portaria nO 2.035, de 8 de outubro de
2002 - Sistema Meridional de Radiodifusão Ltda.,
na cidade de Sorocaba - SP.

Brasília, 9 de dezembro de 2002. - Mareo
Mareiel.

MENSAGEM N° 1.070

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, renova
ções de permissões para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, conforme os
seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 1.841, de 12 de setembro de
2002 - Rádio Itaimbé FM Ltda., na cidade de São
Francisco de Paula - RS; e

2 - Portaria n° 2.028, de 8 de outubro de 2002 
Rádio Sucesso FM Ltda., na cidade de Maracanaú 
CE.

Brasília, 9 de dezembro de 2002. - Luis Carlos
Mareiel.

MENSAGEM N° 1.071

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, autori
zações para executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviços de radiodifusão co
munitária, conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 2.292, de 31 de outubro de
2002 - Associação Comunitária Batistana de Radio
difusão, na cidade de Oliveira - MG;

2 - Portaria n° 2.293, de 31 de outubro de
2002 - Associação Comunitária Nova Maracanã, na
cidade de Campo Grande - MS;

3 - Portaria n° 2.294, de 31 de outubro de
2002 - Associação de Desenvolvimento Artístico,
Cultural e Social de Juara - MT, na cidade de Juara
-MT;

4 - Portaria n° 2.295, de 31 de outubro de
2002 - Associação Cultural "Tolentino Rosa Salda
nha" de Rio Verde, na cidade de Rio Verde - GO;
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5 - Portaria n° 2.296, de 31 de outubro de
2002 - Associação Comunitária de Desenvolvimen
to Cultural e Artístico de Marialva - PR, na cidade
de Marialva - PR;

6 - Portaria n° 2.362, de 6 de novembro de
2002 - Associação Comunitária em Prol de Araguari
(ACEPA), na cidade de Araguari - MG;

7 - Portaria nO 2.363, de 6 de novembro de
2002 - Associação Comunitária Maria dos Santos
de Castro, na cidade de Canguaretama - RN;

8 - Portaria n° 2.364, de 6 de novembro de
2002 - Associação da Comunidade de São Manoel
- ASCOSAM, na cidade de Correntina - BA;

9 - Portaria n° 2.365, de 6 de novembro de
2002 - Associação Cultural e Comunitária - Rádio
do Povo, na cidade de Coronel Bicaco - RS;

10 - Portaria n° 2.366, de 6 de novembro de
2002 - Associação da Rádio Comunitária Cristo Re
dentor FM, na cidade de Carnaíba - PE;

11 - Portaria n° 2.367, de 6 de novembro de
2002 - Rádio Comunitária "Maria Rosa" - FM, na ci
dade de Curitibanos - SC;

12 - Portaria n° 2.368, de 6 de novembro de
2002 - Associação Comunitária para Cidadania e
Desenvolvimento Social de Monte Azul Paulista, na
cidade de Monte Azul Paulista - SP;

13 - Portaria n° 2.369, de 6 de novembro de
2002 - Associação Comunitária de Comunicações
de Colina, na cidade de Colina - SP;

14 - Portaria nO 2.370, de 6 de novembro de
2002 - SAICP - Sociedade de Assistência ao Idoso
e Comunidades de Porteiras, na cidade de Porteiras
-CE; e

15 - Portaria n° 2.371, de 6 de novembro de
2002 - Associação Beneficente de Difusão Cultural
e Comunitária Betel de Terra Roxa, na cidade de
Terra Roxa - SP.

Brasília, 9 de dezembro de 2002. - Marco
Marciel.

MENSAGEM N° 1.072

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XIII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria n° 2.003, de 8 de outubro de 2002,
que outorga permissão à Fundação Toledo Prado

para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, com fins exclusivamente educati
vos, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Porto Velho, Estado de
Rondônia.

Brasília,9 de dezembro de 2002. - Marco
Marciel.

MENSAGEM N° 1.073

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Solicito a Vossas Excelências a retirada do
Projeto de Lei n° 6.021, de 2001, que "Estabelece
normas gerais para a criação, nos portos organiza
dos, de programas de incentivo à aposentadoria e
ao cancelamento do registro e do cadastro dos tra
balhadores portuários avulsos, e dá outras providên
cias", enviado à Câmara dos Deputados com a Men 
sagem n° 1.381 , de 13 de dezembro de 2001.

Brasília, 9 de dezembro de 2002. - Marco
Marciel.

SGMlP n° 1.529/02

Brasília, 10 de dezembro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado José de Abreu
Gabinete 331 - Anexo 4
Nesta

Senhor Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

proposta de emenda à Constituição de autoria de
Vossa Excelência, que"Acrescenta parágrafo ao
art.144, determinando a construção de imóveis re
sidências estaduais para ocupação por policiais ci
vis, policiais militares, bombeiros militares e agen
tes penitenciários" , por não conter número mínimo
de assinaturas indicado no inciso I do artigo 60, da
Constituição Federal, combinado com o inciso I do
artigo 201, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, nova proposição deverá ser apresentada
diretamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Aécio Neves, Presidente.

Devolva-se ao Autor, por não conter o
número mínimo de assinaturas indicadas no
inciso I do art. 60, da Constituição Federal,
combinado com o inciso I do art. 201, do



Justificação

Artigo único. O art. 144, da Constituição Fede
ral, passa a vigorar acrescido do seguinte § 10:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Acrescenta parágrafo ao art. 144, de
terminando a construção de imóveis resi
denciais estaduais para ocupação por poli
ciais civis, policiais militares, bombeiros
militares e agentes penitenciários.

"§ 10. Os Estados e o Distrito Fede
ral construirão imóveis residenciais desti
nados à ocupação, nos termos da lei, pe
los respectivos servidores lotados como
policiais civis, policiais militares, bombei
ros militares e agentes penitenciários es
taduais."
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Regimento Interno da Câmara dos Deputa- veis à preservação da ordem e da segurança da so-
dos. Oficie-se e, após, publique-se. ciedade.

Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi- No entanto, em que pese às dimensões da res-
dente. ponsabilidade e da relevância das instituições a que

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO pertencem, os policiais civis e os militares são seres
N0 572, DE 2002 humanos, de carne e osso, e como tais, suscetíveis a

(Do Sr. Deputado José de Abreu e outros) sucumbir ao peso das pressões familiares e funcio
nais, o que, entre outros reflexos indesejáveis, resul
ta em paralisações injustificáveis e em comportamen
to de agressividade mórbida do que provêm graves
prejuízos para a própria população a que devem pro
teger.

Embora não diretamente ligados às ativida
des de repressão policial, os bombeiros militares e
respectivas famílias também padecem das mes
mas carências e vulnerabilidades, em razão da
vinculação funcional que une as polícias e os cor
pos de bombeiros, na grande maioria das unida
des federadas.

Também não são diferentes as pressões
funcionais e familiares que pesam sobre os agen
tes penitenciários, cuja atividade profissional des
perta na marginalidade tanto ou mais hostilidade,
quanto a que sofrem os servidores policiais esta
duais.

Ao inserirmos no texto constitucional a obrigato
riedade de construção de vilas residenciais para poli
ciais civis, militares, bombeiros militares e agentes
penitenciários, estabelecendo como um dever para
os estados o provimento de melhores condições de
trabalho para essas categorias profissionais tão im
portantes para todos os cidadãos brasileiros, estare
mos contribuindo, também, para o significativo aper
feiçoamento das condições de segurança pública ofe
recida à sociedade.

Acrescente-se que as iniciativas de constru
ção de casas a preços acessíveis para os policiais
militares já estão sendo implementadas em al
guns Estados, a exemplo do que ocorre em São
Paulo.

É por entendemos, portanto, a necessidade
da extensão de tais medidas para todas as Uni
dades da Federação, que apresentamos, neste
sentido, proposição de alteração do texto consti
tucional.

Certo de que a importância do tema será per
cebida pelos meus ilustres Pares, esperamos contar
com o apoio necessário para a aprovação da iniciati
va nesta Casa.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 2002. 
Deputado José de Abreu, Primeiro signatário.

Em razão das paralisações promovidas pelos
policiais militares de diversos estados, foi dada a co
nhecer' para todo o País, a situação de extrema pe
núria em que esses bravos servidores estaduais vi
vem.

Percebendo salários irrisórios, muitos desses
policiais, em especial aqueles de mais baixas gradu
ações, são forçados a morar em favelas, os que re
sultam no convívio diário com os mesmos indivíduos
que terão que enfrentar no exercício de suas fun
ções. Mais que isso, esses policiais saem pela ma
nhã para o seu trabalho e deixam mulheres e filhos
indefesos, expostos aos atos de vingança covarde
mente perpetrados por marginais. O mesmo pode
mos verificar em relação aos policiais civis das mais
baixas categorias, quanto às suas atuais dificulda
des de moradia condigna.

É inegável, portanto, o enorme desgaste psi
cológico a que são submetidos os integrantes des
sas categorias funcionais sofridas e imprescindí-
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Confirmadas 146
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Não Conferem 008
Fora do Exercício 004
Repetidas 015
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Ilegíveis 000
Retiradas 000

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: JOSÉ DE ABREU E OUTROS..
Data de Apresentação: 05/11/02

Ementa: Acrescenta parágrafo ao art. 144, determinando a construção de
imóveis residencias estaduais para ocupação por policiais civis,
policiais militares, bombeiros militares e agentes penitenciários.

Possui Assinaturas Suficientes: NÃO

Totais de Assinaturas:

-~---~--

Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO LUPION PFL PR
2 AGNELO QUEIROZ PCdoS DF
3 AIRTON DlPP PDT RS
4 ALBÉRICO FILHO PMDB MA
5 ALDO REBELO PCdoB SP
6 ALEX CANZIANI PSDB PR
7 ALMERINDA DE CARVALHO PPB RJ
8 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
9 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL SC
10 ANTÓNIO DO VALLE PMDB MG
11 ANTÓNIO JORGE PTB TO
12 ARIOSTO HOLANDA PSDB CE
13 ARLINDO CHINAGLlA PT SP
14 ARMANDO ABfLlO PSOB PB
15 ARNALDO FARIA DE sÁ PTB SP
16 ARNON BEZERRA PSDB CE
17 ÁTILA LIRA PSDB PI
18 AUGUSTO FRANCO PSDB SE
19 AUGUSTO NARDES PPB RS
20 BABÁ PT PA
21 BARBOSA NETO PMDB GO
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22 BENITO GAMA PMDB BA
23 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
24 CARLOS BATATA PSDB PE
25 CARLOS DUNGA PTB PB
26 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
27 CLÓVIS QUEIROZ PFL AC
28 CUNHA BUENO PPB SP
29 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG
30 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
31 DARCíSIO PERONDI PMDB RS
32 DIVALDO SURUAGY PST AL
33 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
34 DUIUO PISANESCHI PTB SP
35 EBERSILVA PST RJ
36 EDINHO BEZ PMDB SC
37 EDIR OLIVEIRA PTB RS
38 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
39 EDUARDO PAES PFL RJ
40 EFRAIM MORAIS PFL PB
41 ENI VOLTOLlNI PPB SC
42 ENIO BACCI PDT RS
43 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
44 ERALDO TINOCO PFL BA
45 EUNíCIO OLIVEIRA PMDB CE
46 EURICO MIRANDA PPB RJ
47 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
48 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
49 FERNANDO DINIZ PMOB MG
50 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
51 FERNANDO ZUPPO S.PART. SP
52 FLÁVIOARNS PT PR
53 GASTÃO VIEIRA PMOB MA
54 GEOVAN FREITAS PMDB GO
55 GERMANO RIGorrO PMDB RS
56 GESSIVALDO ISAIAS PMDB PI
57 GIVALDO CARIMBÃO PSB Al
58 GLYCON TERRA PINTO PMOB MG
59 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG
60 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
61 IÉDIOROSA PFL RJ
62 IGOR AVELlNO PMOB TO
63 IVAN PAIXÃO PPS SE
64 JAIME MARTINS PFL MG
65 JOÃO CALDAS PL Al
66 JOÃOCOLAÇO PSOB PE



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 11 53465

ISGM - SECAP (7503)
I 12111/02 11: 11 :39 m_

67 JOÃO MAGALHÃES
68 JOÃOTOTA
69 JOEL DE HOLLANDA
70 JONIVAL LUCAS JUNIOR
71 JORGE KHOURY
72 JORGE TADEU MUDALEN
73 JOSÉ CARLOS FONSECA JR.
74 JOSÉ CARLOS MARTINEZ
75 JOSÉ DE ABREU
76 JOSÉ DIRCEU
77 JOSÉ UNHARES
78 JOSÉ LOURENÇO
79 JOSÉ MELO
80 JOSÉ MllITÃO
81 JOSÉ PRIANTE
82 JOSÉ THOMAZ NONÓ
83 JOVAIR ARANTES
84 JÚLIO REDECKER
85 LAURA CARNEIRO
86 lÉO ALCÂNTARA
87 lEUR lOMANTO
88 UNO ROSSI
89 LUCIANO CASTRO
90 lUIS BARBOSA
91 lUISINHO
92 lUIZ ANTONIO FlEURY
93 LUIZ BITTENCOURT
94 LUIZ CARLOS HAULY
95 LUIZ FERNANDO
96 MÁRCIO FORTES
97 MÁRIO NEGROMONTE
98 MAnOS NASClMENTO
99 MAURO LOPES

100 MORONI TORGAN
101 MUSSA DEMES
102 NElO RODOLFO
103 NELSON PROENÇA
104 NEUTON UMA
105 NILSON PINTO
106 NILTON BAIANO
107 NORBERTO TEIXEIRA
'\08 OLAVO CALHEIROS
109 OLIVEIRA FILHO
110 OSMÂNIO PEREIRA
111 OSMAR SERRAGUO

Conferência de Assinaturas
Página: 003

PMDB MG
PPB AC
PFl PE
PMDB BA
PFL BA
PMDB SP
PFL ES
PTB PR
PTN SP
PT SP
PPB CE
PMDB BA
PFl AM
PTB MG
PMDB PA
PFL Al
PSDB GO
PPB RS
PFL RJ
PSDB CE
PMDB BA
PSDB MT
PFL RR
PFL RR
PPB RJ
PTB SP
PMDB GO
PSDB PR
PPB AM
PSDB RJ
PPB BA
PST RJ
PMDB MG
PFL CE
PFL PI
PMDB SP
PPS RS
PFL SP
PSDB PA
PPB ES
PMDB GO
PMOB AL
PL PR
PSDB MG
PMDB PR
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112 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
113 OSVALDO REIS PMDB TO
114 PAES LANDIM PFL PI
115 PASTOR AMARILDO PPB TO
116 PAULO BRAGA PFL BA
117 PEDRO CELSO PT DF
118 PEDRO CHAVES PMDB GO
119 PHILEMON RODRIGUES PL MG
120 POMPEO DE MATTOS PDT RS
121 REGIS CAVALCANTE PPS AL
122 RENATO VIANNA PMDB SC
123 RICARTE DE FREITAS PSDB MT
124 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR
125 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ
126 ROBERTO ROCHA PSDB MA
127 ROLAND LAVIGNE PMDB BA
128 ROMMEL FEIJ6 PSDB CE
129 SALATIEL CARVALHO PMDB PE
130 SANTOS FILHO PFL PR
131 SARAIVA FELIPE PMDB MG
132 SAULO PEDROSA PSDB BA
133 SERAFIM VENZON POT SC
134 SÉRGIO GUERRA PSDB PE
135 SÉRGIO MIRANDA PCdoB MG
136 SILAS cÂMARA PTB AM
137 THEMíSTOCLES SAMPAIO PMDB PI
138 VADÃOGOMES PPB SP
139 VALDECI PAIVA PSL RJ
140 VICENTE CAROPRESO PSDB SC
141 VILMAR ROCHA PFL GO
142 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG
143 WERNER WANDERER PFl PR
144 WILSON SANTOS PSDB MT
145 XICO GRAZIANO PSDB SP
146 ZILA BEZERRA PTB AC
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Conferêneia de Assinatur~
Pãgina:OüS

Assinaturas que Não Conferem
1 B. SÁ PSDB PI
2 DR. HELENa PSDB RJ
3 FERNANDO FERRO PT PE
4 GEOOEL VIEIRA LIMA PMOB BA
5 JOSÉ ALEKSANDRO PSl AC'
6 JOSÉ CHAVES PMOB PE
7 NEIVAMOREIRA PDT MA
8 SOCORRO GOMES PCdoB PA

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 CRESC~NCIO PEREIRA JR. PFl CE
2 ILOEFONÇO CORDEIRO PSOB AC
3 ROBERTO PESSOA PFl CE
4 URSICINO QUEIROZ PFl BA

Assinaturas Repetidas
1 BARBOSA NETO PMOB GO
2 OR. HELENa PSDB RJ
3 EDlNHO BEZ PMOB SC
4 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
5 JoAo COLAÇO PSOB PE
6 JOSÉ LOURENÇO PMOB BA
7 UNO ROSSI PSOB MT
8 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
9 LUIZ BITTENCOURT PMOB GO
10 NELSON PROENÇA PPS RS
11 NEUTON UMA PFL SP
12 PAULO BRAGA PFL BA
13 SÉRGIO MIRANDA PedeS MG
14 THEMlsTOCLES SAMPAIO PMOB PI
15 VALDECI PAIVA PSL RJ
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OF.PSDB N° 1.889/2002

DIÁRIO DA CÂMARA. DOS DEPUTADOS

Oficio na 741Plen

Dezembro de 2002

Brasília, 10 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelên
cia os Deputados Jovair Arantes, Márcio Fortes e
Sebastião Madeira, como membros titulares, e os
Deputados Custódio Mattos, Pedro Canedo e Ra
fael Guerra, como membros suplentes, para inte
grarem a Comissão Representativa do Congres
so Nacional, a que se refere o art.58, § 40 da
Constituição Federal.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, Lí
der do PSDB.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício na 73/Plen

Brasília, 10 de dezembro 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 indicar, como suplentes, os Deputados
José Pimentel, PT/CE, Henrique Fontana, PT/RS, e
Ricardo Berzoini, PT/SP, na Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição na 179-A, de 1999, que "dá nova re
dação ao inciso 11, do § 10

, do artigo 40 da CF, com
a redação dada pela Emenda à Constituição na
20/98, estabelecendo a idade de setenta e cinco
anos para a aposentadoria compulsória no serviço
público".

Atenciosamente, - Deputado João Paulo, Líder
do PI.

Defiro. Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

. , ."....... " .._-----

Brasília, 10 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce
lência a fim de indicar, como titulares, os Deputa
dos Virgílio Guimarães, PT/MG, e João Grandão,
PT/MS, na Comissão Representativa do Congres
so Nacional.Como suplentes, os Deputados Wal
ter Pinheiro, PT/BA, e Jorge Bittar, PT/RJ.

Atenciosamente, - Deputado João Paulo, Lí
derdo PI.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

OF.CCTCI-P/304/02

Brasília, 20 de novembro de 2002

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

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este órgão técnico, do Projeto de
Lei na 3.494, de 1997.

Solicito a Vossa Excelência publicação do re
ferido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Narcio Rodri
gues, Presidente.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

OF.CCTCI-P/30S/02

Brasília, 20 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a



Brasília, 27 de novembro de 2002

Brasília, 25 de novembro de 2002

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

Senhor Deputado,
Encontra-se tramitando nesta Comissão o

Projeto de Lei n° 3.203/97, do saudoso Deputado
Nelson Marchezan, que "estabelece Programa de
Desenvolvimento da Região da Fronteira Sul e dá
outras providencias". O relator nesta Comissão,
Deputado Mendes Ribeiro, em seu parecer argúi
estar a proposição formalizada em espécie norma
tiva inadequada e solicita a sua transformação em
projeto de lei complementar, por medida de econo
mia processual, aproveitando as apreciações já
consumadas pelas outras Comissões que muito
aperfeiçoaram a matéria.

Encaminho o parecer do nobre parlamentar e
submeto a sua apreciação a solicitação da transforma
ção do Projeto de Lei n° 3.203197 em Projeto de Lei
Complementar.

Atenciosamente, - Deputado Ney Lopes, Presi
dente.

Of. N° 1.290/02-P

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
N° 5.288, de 2001.

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

Atenciosamente, - Deputado Narcio Rodri
gues, Presidente.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

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

OF.CCTCI-P/317/02

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção, por este órgão Técnico, do Projeto de Lei N° 6.061,
de 2002.

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

Atenciosamente, - Deputado Narcio Rodri
gues, Presidente.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regime Interno, a aprecia;ão,
por este Órgão técnico, do Projeto de Lei n° 4.670, de
2001.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

OF.CCTCI-P/308/02

Brasília, 20 de novembro de 2002

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

OF.CCTCI-P/306/02

Brasília, 20 de novembro de 2002

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

Dezembro de 2002 mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 11 53469

apreciação, por este Órgão Técnico,do ProjetodeLei COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
N° 96, de 1999. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

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

Atenciosamente, - Deputado Narcio Rodri
gues, Presidente.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.
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LEI N° 8.078 DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPõE SOBRE A PROTEÇÃO DO CONSU
MIDOR E. DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TiTULO I
Dos Direito! do Consumidor

........................................................................................................................
CAPiTULO V

Das Práticas Comerciais
.....................................................................................................................

SEÇÃO 111
Da Publicidade

.................................................._ .
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§ 30
- Para 05 efeitos deste Código. a publicidade é enganosa

por omisslo quando deixar de infonnar sobre dado essencial do pro
duto ou serviço.

§ 40 -(Vetado).
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11- Voto do Relator

Tenho enorme apreço por este projeto. Ou, di
zendo melhor, pelas intenções generosas que deram
origem a este projeto. Ainda que a forma jurídica, em
que aquelas intenções se corporificaram, possa veri
ficar-se inviável, resta que o intento de procurar elimi
nar uma nódoa, na geografia econômica e social da
Metade Sul do Rio Grande do Sul, ostenta inegável
mérito intrínseco, que quero ressaltar.

Não me estenderei a esse respeito, já que a mis
são que me incumbe, na presente fase procedimen
tal, não admite manifestação sobre o mérito da propo
sição. Mas gostaria de deixar aqui registrada, de ma
neira franca, e mesmo "contundente", minha entu
siástica solidariedade em relação à meta de política
pública consistente em promover o desenvolvimento
da Metade Sul de nosso Estado mais meridional, pois
suas imensas e esquecidas carências estão a clamar
pela atenção dos homens públicos deste País.

Mas, aqui, o exame da técnica jurídica deve sobre
por-se aos vínculos afaivas e eleitorais, sem excluí-los. A
constatação de um acúmulo de vícios jurídicos poderia
conduzir ao sepultamento daproposição, se não houves
se, como decerto há, o empenho em procurar saná-los
por todos os meios possíveis, a fim de preservar urna ini
ciativa que tem méritos indiscutíveis.

Nos termos do art. 32, 111, a, do Regimento Inter
no desta Casa, compete a esta Comissão pronunci
ar-se quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídi
co, regimental e de técnica legislativa.

De seu exame, parecem, à primeira vista, aten
didas as determinações constitucionais relativas à
competência material e legislativa da União (CF, art.
21, IX e 22, I), sendo atribuição do Congresso Nacio-
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E Nas três demais subemendas adotadas, a Co-
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO missão de Finanças e Tributação pretendeu suprimir

dois pequenos trechos do substitutivo da CDUI, ex-
PROJETO DE LEI N° 3.203-8, DE 1997 c1usivamente por considerá-los inconstitucionais, e

Estabelece Programa de Desenvol- acrescentar mais dois participantes ao esquema de
vimento da Região da Fronteira Sul e dá gestão do programa. A aprovação do mérito se fez, na
outras providências. CFT, mediante fórmula genérica, sem esmiuçar refle

xão a respeito do efetivo mérito tributário das medidas
aprovadas, sendo substituída, a cabível reflexão tribu
tária, pela reprodução de elogios ás supostas vanta
gens, sociais e políticas, da execução do programa.

O feito vem a esta Comissão, na forma regimen
tal, para exame da constitucionalidade, juridicidade,
regimental idade e técnica legislativa, constando, se
gundo termo exarado em 18 de março de 2002 pela
Secretaria desta CCJ R, não terem sido apresentadas
emendas no prazo em que poderiam ser recebidas.

Com a proposição em epígrafe, apresentada origi
nalmente pelo saudoso Deputado Nelson Marchezan,
propugna-se pela instituição de um Programa de De
senvolvimento da Região da Fronteira Sul (PDRFS), de
finindo o formato de sua gestão, prevendo mecanismos
de estímulo e critérios de seleção de projetos prioritári
os incentivados, criando um fundo de capitalização e
dando outras providências, com o intuito de fomentar o
desenvolvimento econômico e social dos municípios do
sul do Estado do Rio Grande do Sul, a Região da Fron
teira Sul, também chamada de Metade Sul.

Desarquivada no início da presente legislatura,
a pedido do nobre Autor, a proposição foi inteiramente
refundida e ampliada, mantidos seu objetivo e estru
tura e acrescidas tinturas sociais, mediante substituti
vo aprovado por unanimidade, em sessão de 1 de de
zembro de 1999, pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior.

O novo texto foi aprovado sem ressalvas, unani
memente, pela Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, em sessão de 14 de junho de 2000.

Consultado pela Comissão de Finanças e Tribu
tação, o Ministério da Fazenda manifestou-se, sem ti
tubeios, desfavoravelmente à aprovação do projeto,
ressaltando a repercussão negativa das renúncias
fiscais federais sobre as receitas partilhadas com os
estados e municípios e lembrando as notórias distor
ções observadas na experiência com programas aná
logos nas regiões Norte e Nordeste.

Não obstante, a Comissão de Finanças e Tributa
ção houve por bem aprovar por unanimidade, no mérito,
em sessão de 12 de dezembro de 2001, a proposição
em foco, na forma do substitutivo da CDUI, com quatro
subemendas, por virtude de uma das quais, a de n° 3,
considerou sanada a inadequação orçamentária e fi
nanceira, mediante a ficção segundo a qual as renúnci
as de receitas decorrentes do programa preconizado
seriam compensadas pela hipotética "ampliação da
base de cálculo dos tributos federais decorrentes (sic)
do crescimento real da atividade econômica".
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nallegislar sobre a matéria (CF, art. 48), mediante ini- o litoral inteiro, inclusive na parte economicamente
ciativa concorrente (CF, art. 61), com posterior san- mais desenvolvida, que extrapola a Metade Sul.
ção do Presidente da República (CF, art. 66). Essa nova determinação, além de pecar por ser

Verifica-se, contudo, que já o art. 1° da proposição tão inespecífica quanto as anteriores, introduz uma
em foco esbarra, desde logo, em inconstitucionalidades contradição insolúvel já na própria delimitação do obje-
e injuridicidades. Pretende criar um programa de desen- to e do alcance da norma. Primeiro, porque o litoral
volvimento regional e designar alguns integrantes que constitui uma outra realidade geo-econômica e social
deveriam participar, "na forma do regulamento", da distinta daquela que o projeto original pretendiaabran-
composição do organismo regional responsável pela ger, sendo sua parte sul toda constituída por áreas de
gestão do plano de desenvolvimento, "através (sic) dos proteção ambiental, que deveriam ser preservadas ao
Ministérios" (são citados cinco ministérios). abrigo de voracidades empresariais. E segundo, por-

O substitutivo adotado pela Comissão de De- que o litoral se estende ao longo de todo o espichado
senvolvimento Urbano e Interior manteve a menção a lado leste e nordeste do Estado e desborda nitidamen-
regulamento, especificou a exigência de um repre- te do contorno da Metade Sul ou Fronteira Sul, que
sentante de cada um dos cinco ministérios e ampliou constitui o alvo explicito da proposição.
o rol dos membros obrigatórios, incluindo mais quatro A delimitação precisa do âmbito de aplicação da
representantes de setores regionais e locais. norma, com a enumeração exatamente identificada

Está claro que, por um lado, se a União pode dos municípios abrangidos, é requisito fundamental
editar normas sobre ações de índole regional, estará de validade e de aplicabilidade da norma. Não é juridi-
forçada a fazê-lo, desde a vigência da Constituição de camente possível delegar, para a discricionariedade
1988, na moldura normativa de lei complementar, em do regulamento, que se cinge a aspectos operaciona-
virtude do imperativo constitucional do art. 43, § 1°, I e is, dimensões essenciais da lei, como seu fundamen-
11, enquanto queira dispor sobre condições para inte- tal âmbito de aplicação, Os precedentes acima cita-
gração de regiões em desenvolvimento e também dos ostentam, corretamente, a enumeração taxativa,
para dispor sobre a composição dos organismos regi- e isenta de ambigüidades, dos nomes de cada um e
onais que executarão, na forma da lei (e não de regu- de todos os municípios abrangidos.
lamento) os planos regionais. Invoco, nessa linha, os Mas não terminam aí as dificuldades que se sus-
precedentes das leis complementares nos 94, de citam sob este ângulo inicial da análise. Não bastaria
1998, n° 112, de 2001 e n° 113, também de 2001. enumerar os municípios abrangidos e cuidar de que a

Portanto, a proposição em exame sucumbe, já de localização deles não estivesse em contradição com os
ingresso e em seu próprio âmago, acrivos deconstituci- limites da Região designada como alvo da norma. Para
onalidade, juridicidade e técnica legislativa. Primeiro, merecer a intervenção de políticas públicas federais in-
por formalizar-se em espécie normativa inadequada, a tegradoras, seria preciso que a Região constituísse efe-
saber, em mero projeto de lei ordinária, quando só po- tivamente uma Região Integrada, a saber, um complexo
deria consubstanciar-se em projeto de lei complemen- geo-econômico que ultrapassasse as fronteiras de um
tar. E segundo, por atribuir a regulamento determina- único Estado, pois, caso contrário, não haveria razão
ções que são da essência da lei, e no caso, de lei com - para a União se imiscuir em problemas que incumbem à
plementar, a qual encerra, por expressa disposição administração interna do Estado federado.
constitucional, matéria indelegável (CF, art. 68, § 1°). Porquanto não se trata, aqui, de um caso pontual

Outro ponto essencial, que qualifica o âmago da de zona franca ou de zona de processamento de expor-
proposição, é seu âmbito de aplicação, que constitui tações, e, sim, de um plano ou programa dedesenvolvi-
requisito indispensável de validade formal da norma mento e integração regional tendente à redução de de-
jurídica. A proposição o define no § único do art. 1°, sigualdades regionais, seria forçoso reconhecer que o
de maneira genérica, mais uma vez entregando a re- quadro constitucional em que isso é possível, e assim
gulamento a incumbência de especificá-lo. tem sido interpretado nos casos precedentes, ao abrigo

A proposição original cita "os municípios da Re- do art. 43 da CF, pressupõe a inclusão de municípios
gião Sul do Estado de Rio Grande do Sul, incluindo, pertencentes a pelo menos dois Estados, sem o que
conforme o regulamento, as Sub-Regiões Campa- não se teria Região Integrada, nem política regional de
nha, Central, Centro-Sul, Fronteira Oeste, Sul e Vale integração e desenvolvimento econômico.
do Rio Pardo'l O substitutivo acima mencionado am- Neste passo, sem contestar a jurisprudência con-
pliou essa definição genérica, do âmbito de aplica- solidada, devo observar que os casos precedentes inclu-
ção, para acrescentar "o litoral", ou seja, literalmente, íram dois ou mais Estados porque naqueles casos coin-

-_.,---,_.._-------_._---_.. _.------, ------,
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cidiu de isso ser possível. Mas a eqüidade e o bom senso
mais elementares são suficientes para fazer perceber
que a partir desses casos, por sinal pouco numerosos,
não se pode construir, mediante um método indutivo tão
precário, uma interpretação excludente, que implicasse
discriminação contra as regiões de fronteira com países
estrangeiros, as quais não são menos Regiões, potenci
almente integráveis, apenas porque nelas não é possível
aglutinar municípios de mais de um Estado.

A interpretação excludente é absurda, e deve
ser rejeitada como tal, porque implicaria tornar letra
morta a regra constitucional, do art. 43, para todas as
partes do País fronteiriças com o exterior. Seria pa
tentemente absurdo imaginar-se que toda a gigantes
ca fronteira externa do Brasil pudesse ter sido excluí
da pelo Constituinte da possibilidade de sediar pólos
de desenvolvimento, e que ficasse condenada ao
atraso, apenas para salvar uma interpretação visivel
mente preguiçosa de um dispositivo constitucional.

Resulta portanto, desta análise inicial, que o objeto
da proposição, para tornar-se juridicamente possível, im
plica, se não redefinir a região, pelo menos remover a
parte do litoral que não lhe pertence, especificar os muni
cípios que ela abrange, excluída a delegação disso a re
gulamento, e reformular a proposição sob forma de pro
jeto de lei complementar, nos termos do art. 43 da CF.

Acrescem razões suplementares a tornar imperati
va a adoção de lei complementar. Uma delas tem sede
no art. 23, § único, da CF, onde se exige lei complementar
para dispor a respeito da cooperação entre os entes fe
derados com vistas ao equilbrio do desenvolvimento.

Segunda razão, com esteio no art. 163, VII, da CF,
está em que os incentivos creditícios, corno os que estão
previstos no art. 5° da proposição em exame, envolvendo
instituições oficiais de crédito da União, deveriam veicu
lar-se ou nortear-se em parâmetros de lei complementar.

Terceira razão está em que todo o módulo talvez
mais cobiçado da proposição, a saber, o elenco de in
centivos fiscais ali previstos no art. 4°, seria manifes
tamente descabido em uma única e mera lei ordinária
como está proposto. Pois, com fundamento no art.
150, § 6°, da CF, tais isenções ou reduções tributárias
deveriam formalizar-se necessariamente em instru
mentos normativos individualizados, específicos para
cada tributo ou contribuição, tratando exclusivamente
de cada um dos benefícios referidos. Trata-se tam
bém de matéria reservada à lei e insusceptível de re
legar-se a regulamento, como está proposto, tanto no
projeto original quanto no substitutivo.

Esse dispositivo, notavelmente pletórico, do art. 4°
da proposição, que inclui sete incisos e três parágrafos
na inicial, os quais o substitutivo da Comissão de Oe-

senvolvimento Urbano e Interior reformulou, não sem
desdobrar nada menos de onze alíneas suplementares,
contém assunto de acentuado interesse e de natureza
quadradamente tributária, cuja apreciação de mérito in
cumbe à Comissão de Finanças e Tributação.

Seria evidentemente desejável que, num pro
cesso legislativo transparente e exemplar, fosse de
senvolvida uma avaliação aprofundada das vanta
gens e desvantagens desse elenco de incentivos fis
cais, não só para o segmento empresarial, mas para
o interesse público em geral. Isso não foi feito. A CFT
manteve-se silente a esse respeito, optando por for
mular aprovação genérica, sem justificação, como
que postulando que o mérito dos benefícios tributári
os fosse axiomático e dispensasse demonstração.

A CFT preferiu limitar-se a emendar quadrupla
mente o texto. Primeiro e segundo, para suprimir disposi
ções atinentes, uma ao ICMS, outra à vinculação de re
ceita a programa, sem exprimir rejeição do respectivo
mérito tributário, mas expressando veredicto exclusiva
mente sobre a respectiva inconstitucionalidade. Como o
exame de constitucionalidade incumbe à CCJR, o art. 55
do RICO manda ignorar tal veredicto e reputá-lo não es
crito. Omitindo o exame circunstanciado do mérito tribu
tário da parte mais substancial da proposição, a CFT se
deteve sobre esses dois incidentes constitucionais, mas
silenciou a respeito das injuridicidades apontadas mais
acima em colisão frontal com o art. 150, § f1', da CF.

O quarto emendamento pretendeu incluir novos
integrantes no organismo regional responsável pela
gestão do programa. Como a pretensão não encontra
abrigo nas competências de natureza tributária e fi
nanceira da CFT, sucumbem ao mesmo tratamento
do art. 55 do RICO.

A terceira emenda pretendeu contornar os im
perativos da lei de responsabilidade fiscal, esgrimin
do contra os argumentos do parecer da Secretaria da
Receita Federal, no exercício da legítima competên
cia regimental terminativa, que tem a CFT, para verifi
car a adequação e compatibilidade orçamentária e fi
nanceira da proposição.

Embora lhe coubesse apreciar o mérito tributá
rio, e não avaliar a constitucionalidade, não errou a
CFT nas avaliações que escolheu exprimir. São, sim,
evidentemente contrários aos arts. 151, 111, 155, 11, e
167, IV, da CF, as disposições, inexistentes na propo
sição original, introduzidas pelo substitutivo da COUI,
em seus art. 4° § 1° e art. 6°, § único, a, no que são ati
nentes, um, ao ICMS, tributo de competência estadu
al, e outro, à vinculação do produto da arrecadação
de impostos a fundos e programas.
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Reputo também evidentemente inconstitucional
a disposição do art. ]O da proposição inicial, suprimi
da no substitutivo da CDUI, que pretendia entregar,
ao Governo Federal, desmedidos e imperiais poderes
desapropriatórios sobre toda a metade sul do territó
rio do Estado do Rio Grande do Sul

A cláusula de regulamentação, do art. 9° da pro
posição inicial e art. 11 do substitutivo da CDUI, mais do
que inócua, é inconstitucional, conforme reiterada juris
prudência desta Comissão, cabendo ao Poder Executi
vo eXercer soberanamente seu poder regulamentar, sob
pena da injunção prevista no art. 5° LXXI, da CF.

A cláusula revogatória genérica, do art. 11 da
proposição inicial e art. 13 do substitutivo da CDU(, é
expressão de má técnica legislativa, combatida pela
lei complementar n° 95, de 1998.

Não posso omitir, por fim, o exame de outra di
mensão crucial da análise, que tange à questão, preli
minar, da iniciativa. Como a atuação regional da União,
em tudo que envolvaa planificação e programação regi
onalizada e a organização de entes da administração
pública, pressupõe iniciativa legislativa do Poder Execu
tivo (CF, art. 165, §§ 1° e 4° art. 43 e art. 61, § 1°, "e"), re
sulta que, a rigor, a maior parte da proposição sob exa
me estaria prejudicada por vício de iniciativa.

É certo que não cabe ao Poder Legislativo imis
cuir-se em matéria administrativa e instituir progra
mas regionais de desenvolvimento. Eventual lei auto
rizativa sobre essa matéria seria inócua, pois, indis
cutivelmente, o Poder Executivo não sofreria sanção
nenhuma pelo seu descumprimento, podendo, se
gundo seus próprios critérios, nesse âmbito, fazer o
que lhe aprouver, como entender adequado, quando
achar oportuno e se isso lhe convier.

Não é por menos que esta comissão, em sua Sú
mula n° 1, proferiu o veredicto de que "projeto de lei, de
autoria de Deputado ou Senador, que autoriza o Poder
Executivo a tomar determinada providência, que é de
sua competência exclusiva, é inconstitucional".

A única brecha que subsiste aos óbices intrans
poniveis dessa lógica cerrada está em seguir a estei
ra dos precedentes em vigor, admitidos como consti
tucionais, das mencionadas leis complementares nOs
94/98, 112/01 e 113/01.

As inconstitucionalidades antes apontadas afigu
ram-se insanáveis no contexto do instrumento norma
tivo ordinário sob exame. Só vejo uma maneira, talvez
juridicamente pouco ortodoxa, de remover tais obstá
culos, na esteira dos poucos precedentes observados
na Casa. Consiste em propor, como substitutivo, um
projeto de lei complementar, corporificando as altera
ções saneadoras necessárias, evitando encerrar ago-

ra este procedimento legislativo para deflagrá-lo mais
adiante com grandes prejuízos de oportunidade.

Essa transfiguração da moldura normativa, por si
só, acarreta inevitavelmente certo número de ajustes
que não têm como evitar inovações que envolvam análi
se de mérito. Numa visão regimental de exagerado rigo
rismo, tudo isso teria que percorrer novamente o pro
cesso legislativo desde o início, a pretexto de que a
CCJR não teria competência regimental para estatuir
disposições novas cujo mérito não tivesse sofrido prévia
apreciação nas respectivas comissões temáticas.

Também neste passo convém recorrer ao mais
alto descortino jurídico e espírito público para conce
der que tal procedimento, se não é recomendável
para todos os casos, pode ser tolerado excepcional
mente, sem violentar o processo legislativo e sem ex
c�uir o contraditório, em nome do dinamismo e da efi
ciência, da urgência e do interesse público.

Por medida de economia processual, saltam-se
etapas, evita-se a duplicação desnecessária do péri
plo pelas comissões, aproveitando-se as apreciações
por elas já consumadas, sem que isso, a meu ver,
ocasione prejuízo ao processo legislativo, já que, uma
vez aprovado o substitutivo, sob a nova moldura nor
mativa de lei complementar, será renumerado e deve
rá seguir a plenário, reabrindo-se prazo para emen
das e satisfazendo o requisito do quorum qualificado.

ReconhEÇO que esta solução legislativa, a edição
de lei complementar autorizativa de criação de RIDE (re
gião integrada de desenvolvimento econômico), deixa
muito a desejar segundo o critério da eficácia. As Rides
previstas até o momento forrnalizaramse num pequeno
elenco de leis complementares, que são por vezes criti
cadas, enquanto dotadas de acentuado componente or
namentai. A experiência mostra que o Poder Executivo
não tem manifestado nenhum entusiasmo notável na
execução das respectivas previsões normativas.

Mas quero repelir as críticas, a meu ver míopes,
daqueles que enxergam nisso mera sobrevivência re
trógrada do velho bacharelismo brasileiro que se sa
tisfazia em reproduzir o status quo a golpes de derra
mamentos legislativos puramente retóricos, cujo ide
alismo lírico seria apenas o revestimento da hipocri
sia e do cinismo.

Longe disso, creio que um pouco de sabedoria
política e de perspicácia sociológica permitem consta
tar, nessas emissões legislativas aparentemente orna
mentais, uma maneira acessível ao Poder Legislativo
de ocupar espaço, de consolidar intenções e de alavan
car energias da comunidade. Se esse produto normati
vo não é dotado de eficácia plena, em termos de tradu
ção forçada em resultados práticos, não deixa de ser
eficaz em termos de galvanizar expectativas e suscitar
pressões da sociedade, produzindo, portanto, de algu
ma forma, efeitos significativos no mundo social.

, ._u _
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Se o declínio do Poder Legislativo, com o superdi
mensionamento do Executivo, é um fenômeno detecta
do pelos cientistas pol~icos em todo o planeta, e não só
no Brasil, isso não constitui justificativa para a inoperân
cia. Não permaneceremos apáticos à espera de que o
Poder Executivo se lembre de atacar os problemas aos
quais cabe a nós verbalizar e encaminhar soluções.

Foi o sociólogo Fernando Henrique Cardoso
quem pontificou brilhantemente, há duas décadas,
quando ensinava em Paris, a respeito da emergência
dos "anéis burocráticos", como instâncias político-ad
ministrativas agregadoras de intensa energia social, a
sobrepor-se aos entes políticos tradicionais, para mo
bi�izar efeitos dinâmicos de alcance regional.

Tais entidades vicejaram no Norte, Nordeste e
Centro-Qeste, mas continuam faltando no extremo sul
do País para coordenar e organizar a superação de ca
rências tão enormes quanto pouco lembradas. O Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, em seu discurso de
posse, apontou essa lacuna, e seu Governo desenca
deou providências. O Governo do Estado do Rio Gran
de do Sul instituiu o Gabinete da Metade Sul, e a socie
dade e os empresários já se mobilizam. Este projeto,
nos limites em que pulsa com objetiva possibilidade jurí
dica, vem suprir essa lacuna e merece total apoio.

Pelas razões expostas, sou pela anti-regimenta
lidade das Subemendas nOs 1, 2 e 4 adotadas pela
Comissão de Finanças e Tributação, e, pela Constitu
cionalidade, Legalidade, Juridicidade, Regimentalida
de e Boa Técnica Legislativa do Projeto de Lei n°
3.203, de 1997, do substitutivo aprovado pela Comis
são de Desenvolvimento Urbano e Interior, pela Co
missão de Economia, Indústria e Comércio e pela Co
missão de Finanças e Tributação, e, da Subemenda
nO 3 adotada pela Comissão de Finanças e Tributa
ção, tudo na forma do substitutivo do relator.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2002. - Depu
tado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Administrativa Integrada de De
senvolvimento do Pólo Fronteira Sul e
instituir o Programa Especial de Desen
volvimento do Pólo Fronteira Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a criar,

para efeitos da articulação da ação administrativa da
União e do Estado do Rio Grande do Sul, conforme
previsto nos arts. 21, inciso IX, 43, e 48, inciso IV, da

Constituição Federal, a Região Administrativa Inte
grada de Desenvolvimento do Pólo Fronteira Sul.

Parágrafo único. A Região Administrativa de que
trata este artigo é constituída pelos seguintes Municí
pios:

a) Região Campanha: Acegua/Colônia
Nova, Bagé, Caçapava do Sul, Candiota,
Dom Pedrito, Hulha Negra e Lavras do Sul;

b) Região Central: Agudo, Cacequi,
Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Dilerman
do de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do
Soturno, Formigueiro, Itaara, Ivorá, Jaguari,
Jari, Júlio de Castilhos, Mata, Nova Espe
rança do Sul, Nova Palma, Novos Cabrais,
Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Quevedos,
Restinga Seca, Rincão dos Cabrais, Santa
Maria, Santiago, são Francisco de Assis,
São João do Polêsine, São Martinho da Ser
ra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicen
te do Sul, Silveira Martins, Toropi, Tupanci
retã, Unistalda e Vila Nova do Sul;

c) Região Centro-Sul: Arambaré, Arroio
dos Ratos, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro,
Butiá, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Char
queadas, Chuvisca, Dom Feliciano, Guaíba,
Mariana Pimentel, Minas do Leão, São Jerôni
mo, Sentinela do Sul, Sertão Santana e Tapes;

d) Região Fronteira Oeste: Alegrete, Ba
rão do Quaraí, Itaqui, Maçambará, Manoel Via
na, Quaraí, Rosário do Sul, Santana do livra
mento, São Bo~a, São Gabriel e Uruguaiana;

e) Região Sul: Amaral Ferrador, Arroio
Grande, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito,
Chuí, Cristal, Herval, Jaguarão, Morro Redon
do, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado,
Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar,
Santana da Boa Vista, São José do Norte,
São Lourenço do Sul, Tavares e Turuçu;

f) Região Vale do Rio Pardo: Candelá
ria, Encruzilhada do Sul, General Câmara,
Pântano Grande, Passo do sobrado, Rio
Pardo e Vale Verde;

g) Região Litoral: Capivari do Sul,
Mostardas e Palmares do Sul.

Art. ~ É o Poder Executivo autorizado a criar um
Conselho Administrativo para coordenar as atividades
a serem desenvolvidas na Região Administrativa inte
grada de Desenvolvimento do Pólo Fronteira Sul.

§ 1° As atribuições e a composição do Conselho
de que trata este artigo serão definidas em regula
mento, dele participando representantes do Ministé-
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rio da Agricultura e do Abastecimento, Ministério do V - incorporação de tecnologias de produto e
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mi - processo na produção compatíveis com o estado da
nistério da Fazenda Ministério da Ciência e Tecnolo- arte e da técnica, levando em conta, na medida do
gia, Ministério da Int~graçãoNacional, do Governo do possí~el, as ~radições da .economia regional e o uso
Estado do Rio Grande do Sul do Fórum de Desenvol- IntensIVO de Insumos locaiS;
vimento Integrado e Sustentável da Mesorregião Me- .. YI - níveis crescentes de produtividade e com-
t d S I d RS d

. .. d . . petltlvldade;
a e u o ,os mUnlClplOS, os empresanos e VII _. .. t d I R .-

dos trabalhadores da região abrangida. . relnv~ ,.men os ,e ucros na .egl~.
° . . _ Paragrafo UnlCO - Sera dada preferencla a pro-

§ 2 Incluem-se en.tre as atnbUlçoes do Conse- jetos de implantação de complexos e centros integra-
lho de que trata este artigo: dos que tenham maiores efeitos diretos e indiretos na

a) indicar estudos de viabilidade técnica economia regional.
que identifiquem oportunidades de investi- •. Art. 5° Os projetos considerados prio[itários!l0
mentos que melhor se adeqüem e aproveitem amblto do Programa d~ que tr~ta o a~ ..3 P?derao,
as potencialidades da Região; desde ~ue atendam nlvel de Ind~stna~lz~çao local

b) encaminhar as decisões aos órgãos compatl~el com.o processo produtivo baslco, na for-
federais responsáveis para que financiem, di- ma da lei, fazer JUs a:
retamente ou por meio de convênios Dom o . I - ~ed~ção do Imposto sobre Produtos industri-
Estado do Rio Grande do Sul ou municípios ahzados InCidente:
i~t~~ado~ ~a região da Fr~nteira SU~, as- a) até cem por cento, sobre máquinas,
slstencla .te.enlca e co.nsu~orla _gerenciai e equipamentos, aparelhos, instrumentos e
merca~loglca J:lara a. I~plantaça~ dos ~r:n- materiais, seus respectivos acessórios, so-
preendlmentos Industnals e agro-industriais, bressalentes e ferramentas destinado ao
~em cor:no os demais investimentos necessá- ativo imobilizado das empres~s:
riOS em Infra-estrutura. b) até cinqüenta por cento, sobre os

Art. ~ É o Poder Executivo autorizado a instituir o bens produzidos.
Programa Especial de Desenvolvimento da Região 11 - redução do Imposto de Importação incidente:
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo a) até cem por cento sobre máquinas,
Fronteira Sul, com o objetivo de promover o desenvol- equipamentos, aparelhos, instrumentos e
vimento econômico e social da região, pela atração de materiais, seus respectivos acessórios, so-
novos investimentos e estimulo à recuperação econô- bressalentes e ferramentas, destinado ao
mica e financeira dos empreendimentos existentes, fa- ativo imobilizado das empresas;
zendo uso, entre outros definidos em lei ou regulamen- b) até noventa e cinco por cento sobre
to, dos seguintes mecanismos: matérias-primas, partes, peças, componentes,

I - concessão de benefícios fiscais; conjuntos e subconjuntos, acabados e
li-linhas especiais de crédito; semi-acabados, destinados à produção da

empresa beneficiária e ao atendimento do
111 - fundo de desenvolvimento regional; mercado de reposição dos bens respectivos.
IV - apoio à criação de centros industriais e

agro-industriais; 111- depreciação acelerada, calculada pela aplica-
V - investimentos públicos em setores e ativida- ção da taxa de depreciação usualmente admitida, mul

tiplicada por dois, sem prejuízo da depreciação normal
des prioritárias. das máquinas, aparelhos e instrumentos novos desti-

Art. 4° A definição dos projetos prioritários, no nados ao uso na produção industrial e agro-industrial,
âmbito do Programa de que trata o artigo anterior, le- incorporados ao ativo fixo da adquirente até completar
vará em conta os seguintes critérios: dez anos da publicação desta lei complementar;

I - o incremento da oferta de emprego e da ren - IV - isenção do adicional de frete para renova-
da na Região; ção da Marinha Mercante - AFRMM;

11 - investimentos na formação e capacitação V- redução do Imposto sobre a Renda das Pes-
escolar e profissional para o desenvolvimento integra- soas Jurídicas nos projetos de instalação, moderniza-
do da Região; ção, ampliação ou diversificação, observados os ter-

111- garantia dos direitos trabalhistas e conces- mos da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
são de benefícios sociais aos trabalhadores; § 1° As mercadorias produzidas, beneficiadas ou

IV - preservação do meio-ambiente, recupera- industrializadas na Região da Fronteira Sul, quando saí-
ção das áreas desertificadas e exploração racional rem desta para qualquer ponto do território nacional, es-
dos recursos hídricos; tarão sujeitas ao pagamento do imposto de importação

. " ..."."-"._----------------------
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sobre as matérias primas ou partes componentes im- d) aproveitamento de novas matrizes
portados, existentes no produto, com uma redução per- energéticas da Região da Fronteira Sul,
centual da .a~íquotade importação i~ual ~ ~erc:ntual como o gás natural, entre outros;
do. valor adlc~onado no processo de Indust~lahzaçao to- e) novos investimentos, recuperação e
cal em n:;,laçao ao custo total da merc~o:la. manutenção da infra-estrutura de energia

§ 2 Os prazos constantes da L~I n 9.532, de 10 elétrica, de saneamento, de transportes, de
de dezemb~o. de .199!, par~ a, r~uçao do Imposto de comunicações, entre outras.
Renda e adiCIOnaiS nao res;'tulVelS, ~os termos do ~ro- f) Apoio aos investimentos da agricultura
grama de que trata o art. 3 desta lei, passam a ser. familiar e de pequenos produtores rurais, in-

a) setenta e cinco por cento da data de c1uindo escolas para capacitação escolar e
publicação desta lei complementar até cinco profissional, patrulhas agrícolas para abertura
anos depois; e manutenção de estradas, açudes e obras

b) cinqüenta por cento por cinco anos afins, e colonização e reforma agrária.
a contar do período decorrido, constante da Art r F . d F d d o I .
alínea anterior e . I~.? cna o o .un o e esenvo.vl-

. t ' . t· mento da Reglao da Fronteira Sul, a ser gendo
c) vln e e CinCO por cen o por cinco. .

anos a contar do eríodo decorrido cons- pelo col~g'ado de representantes previsto no art. 2°

t t d I
, t p. ' desta lei complementar, e, operado pelo Banco do

an e a alnea an enor. B·I b·· d f·· -rasl , com o o letiVO e manclar a recuperaçao
§ 3° Para os efeitos desta lei complementar econômica da Região da Fronteira Sul do Estado

considera-se: do Rio Grande do Sul, incluindo a reestruturação
a) produto industrializado, aquele re- produtiva das atividades industriais, agro-industria-

sultante de operações de transformação, is e agropecuárias, a renegociação das dívidas das
beneficiamento, montagem e recondiciona- empresas e a implantação de projetos prioritários
mento, como definidas na legislação do na Região.
Imposto sobre Produtos Industrializados, e Parágrafo único - Os recursos do fundo, a que

b) processo produtivo básico, ao conjun- se refere o caput, será formado por:

to mínimo de operações, no estabelecimento a) dotações governamentais de origem
fabril ou agrofabril, que caracteriza a efetiva federal ou estadual, bem como auxílios,
industrialização de determinado produto. subvenções, contribuições, doações de ór-

Art. 6° Os estabelecimentos oficiais de crédito gãos e entidades públicas ou privadas, naci-
deverão, na forma da lei, estabelecer linhas de fi- onais ou estrangeiras;
nanciamento próprias e favorecidas para os projetos b) recursos resultantes de incentivos
de instalação, modernização, ampliação e diversifi- eventualmente instituídos pelo Governo do
cação de empreendimentos no âmbito do Programa Estado do Rio Grande do Sul, e
de que trata o art. 3° desta lei complementar. c) outras fontes estabelecidas em con-

§ 1° As linhas de financiamento favorecidas de- sonância com a legislação vigente.
verão ser sempre fixadas com a redução de um terço
da taxa mensal nominal mínima estabelecida para Art. 8° A renúncia de receita decorrente da im-
projetos dessa natureza. plantação do Programa de que trata o art. 3° deverá

§ 2° Serão também abertas linhas de financia- ser compensada, de acordo com o disposto no art.
mentos favorecidas especificas, desde que não pas- 14 da Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de
síveis de cobertura por outros recursos a fundo perdi- 2000, com a ampliação da base de cálculo dos tri-
do, no âmbito do Programa de que trata o art. 3° desta butos federais decorrentes do crescimento real da
lei complementar, para: atividade econômica.

a) projetos de preservação ambiental, Art. 9° A União poderá firmar convênios com o
recuperação de áreas desertificadas, regu- Estado do Rio Grande do Sul e com os Municípios re-
larização hidrográfica e desenvolvimento de feridos no parágrafo único do art. 1°, com a finalidade
recursos hídricos; de atender ao disposto nesta lei complementar.

b) investimentos na área do turismo e Art. 10. Esta lei complementar entra em vigor na
de recuperação do patrimônio histórico; data de sua publicação.

c) aproveitamento e beneficiamento de Sala da Comissão, 12 de junho de 2002. - Depu-
recursos minerais; tado Mendes Ribeiro Filho, Relator.
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Art. 10 Poder Executivo deverá enviar ao Con
gresso Nacional a estimativa de perda de receita fis
cal relativa aos beneffcios previstos nesta Lei.
• Art. 11 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de noventa dias.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publlcaçao.

AIt 13 Revogarn-se as disposiçOes em centrá
riet

Sala da Comissão, 20 de outubro de 1999.
Deputado Valdeel Oliveira, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.203197

Nos termos do art. 119, Inciso, 1/, do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Com/ss6es - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 8-11-99, por cinco sessOes.

FIndo o prazo, nAo foram recebidas emendas ao
substitutivo.

Sala da Comissão, 1a de novembro 1999. 
Jorge Henrique Cartaxo, Secretário.

111- Parecer da Comia.lo

A Comissão de DesenvoMmento Ulbano e Interior,
em reuniAo ordinária realizada hoje, Aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nO 3.203197. com substItUtivo, nos
termos do parecerdo relator; Deputado Valdeci Oliveira.

estiveram presentes os Senhores Deputados:
Adolfo Marinho, Celso Giglio, Costa Feneira, Dino Fer
nandes, Dr. Helena, Gustavo Fruet, Iara Bemardi, Inéclo
Arruda, JoAo castelo, Joao Mendes, Márcio Matos, Ma
rta do Carmo Lara. Minam Reld, Pedro Fernandes, PR>
fessor luizlnho, Sérgio Barcelos, Sérgio Novais, Valdecl
Oliveira, CésarBandeira, Euler Morais, Ildefonço Cordei
ro, Juquinha, Nilmério Miranda, Ricardo Izar. Roberto
Pessoa, Sérgio Banos, SlrnAo 5essim, valdir Ganzer.

Sala da ComlssAo, 1° de dezembro de 1999.
Deputado Inácio Arruda, Presidente.

Substitutivo Adotado Pela Comiulo de Desen
volvimento Urbano e Interior

Estabelece programa de desenvolVI·
mento da Regllo de Fronteira Sul e di
outras providências.

O Congresso National decreta
Art. 1° Fiea criado o Programa de Desenvolvi·

menta da RegUlo da ffrpntelra Sul (PDRFS) a ser geri
do, na forma do regulamento, por um representante
do Ministério do Planejamento e Orçamento, por um

representante do Ministério da Agricultura e do Abas
tecimento, um representante do Ministério do Desen
volvimento Indústria e Comércio Exterior, um repre
sentante do Ministério da Fazenda e um representan
te do Ministério da Ciência e Tecnologia; por um re·
presentante do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul; por um representante dos munic/pios da regiAo;
por um representante dos empresários e um repre
sentante dos trabalhadores da Região da Fronteira
Sul.

Parágrafo llnico. SAo abrangidos pelo PDRFS
os municrpios da região Sul do Estado do Rio Grande
do Sul, incluindo, conforme o regulamento as
sub-regiÕ6S, Campanha, Central, Gentro-Sul, Fron
teiro Oeste, Sul, vale do Rio Pardo e litoral.

Art 2° O PORFS deverá promovero desenvolvi
mento econOmico e social da região pela atração de
novos investimentos e estimulo à recuperação eco
nOmica e financeira dos empreendimentos existen
tes, fazendo uso, entre outras definidos no regula
mento, dos seguintes mecanismos:

I - concessao de beneffcios fiscais;

11 -linhas especiais de crédito;
111 - fundo de desenvolvimento regional;
IV - apoio à criaçAo de centros Industriais e

agroindustriais;
V -Investimentos públicos em setores e aUvida

des prioritàlias.
Parágrafo único. A regulamentação dos meca

nismos previstos nos incisos deste artigo seré feita
pelo colegiado, constante do caput do alt 10 desta
Lei.

Art. 3° A definição dos projetos prioritários, no
âmbito do PDRFS, levaré em conta os seguintes cri
térios:

1-o incremento da oferta de emprego e da ren
da na regiAo;

11 - investimentos na formaçAo e capacitaçao
escolar e profissional para o desenvolvimento inte.
grado da região;

111- garantia dos direitos trabalhistas 8 conc:es
sêo de beneficios sociais aos trabalhadores;

IV - preservaçêo do meio-amblente, recupera
çAo das áreas desertificadas e exploraçao racional
dos rerorsos hldricos;

V - lncorporaçAo de tecnologias de produto e
processo na produçAo compaUveis com o estado da
arte e da técnica, levando em conta, na medida do
passlvel, 8S tradiçOS8 da economia regional e o uso
Intensivo de Insumos locais;



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira I I 53481

VI - nlveis crescentes de produtividade e com
petitividade;

VII - reinvestimentos de lucros na região.
·Parégrafo único. Será dada'p'referência a proje

tos de implantação de complexos e centros integra
dos que tenham maiores efeitos diretos e indiretos na
economia regional.

Art. 4° Os projetos considerados prioritários no
êmb~do PORFS poderao, desde que atendam nfvel
de industrialização local compatrvel com o processo
produtivo básico, na forma do regulall' ,e11to, fazer jus
a:

I - reduçao do Imposto sobre Produtos Industri
alizados incidehte:

a) até cem por cento, sobre máquinas, equipa
mentos, aparelhos, instrumentos e materiais, seus
respectivos acessórios, sobressalentes e ferramen
tas, destinado ao ativo imobilizado das empresas;

b) até cinqoenta por cento, sobre os bens pro
duzidos.

11- reduçao do Imposto de Importação inciden-
te:

a) até cem por cento Sobre máquinas, equipa
mentos, aparelhos, instrumentos e matertais, seus
respectivos aceSSórios, sobressalentes e ferramen
tas, destinado ao ativo imobilizado das empresas;

b) até noventa e cinco por cento sobre matéri
Bs-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e seml-acabados, destina
dos à produção da empresa beneticl~ria e ao atendi
mento do mercado de reposição dos bens respecti
vos.

111 - depreciaçao acelerada, calculada peja apli
caçA0 da taxa de depreciaçao usualmente admitida,
multiplicada por dois, sem prejufzo da depreciação
normal das méquinas, aparelhos e instrumentos no
vos destinados ao uso na produçao Industrial e agro
industrial, incorporados ao ativo fixo da adquirente
até completar 10 (dez) anos da publlcaçao desta Lei;

N - isenção do adicional de frete para renova
Çêo da Marinha Mercante - AFRMM;

V - redução do Imposto de Renda das pessoas
jurídicas nos projetos de instalação, modemízaçAo,
ampliação ou diversificaçio, nos termos da Lei n°
9.532, de 10 de dezembro de 1997.

§ 1° As mercadorias produzidas, beneficiadas
ou industrializadas na Regiao da Fronteira Sul, quan
do 8alrem desta para qualquer ponto do território na
Cional estarAo sujeitas:

a) ao pagamento do Imposto de c1rculaçêo de
mercadorias, previsto na legislação em vigor, se nao

contiverem qualquer parcela de matéria-prima ou
parte componente importado;

b) e ainda ao pagamento do imposto de impor
taçAo sobre as matérias-primas ou partes compo
nentes importados, eXistentes no produto, com uma
redução percentual da aUquota de importação igual
ao percentual do valor adicionado no processo de In
dustrializaçao local em relaçAo ao custo total da mer
cadona.

§ 2° Os pr~os constantes da Lei n° 9.532, de 10
de dezembro de 1997, para a redução do Imposto de
Renda e adicionais nao restitulvels, nos termos do
PDRFS, passam a ser:

a) 75% (setenta e cinco por cento) da data de
publlcação desta Lei até cinco anos depois;

b) 50% (cinqüenta por cento) por cinco anos a
contar do pertodo decorrido, constante da alfnea an
terior; e

c) 25% (vinte e cinco por cento) por cinco anos a
contar do perlodo decorrido, constante da alfnea an
terior.

§ 3° Para os efeitos desta Lei consldera-se
a) produto industrializado, aquele resultante de

operaçOes de transformaÇélo, beneficiamento, monta
gem e recondiclonamento, como definidas na legisla
ção do Imposto sobre Produtos Industrializado, e

b) processo produtivo bésico, ao conjunto mlni
mo de operações, no estabelecimento fabril ou agro
fabril, quecaracteriza a efetiva industrialização de de
terminado produto.

Arl 5° Os estabelecimentos oficiais de crédito
deverao, na forma do regulamento, estabelecer li
nhas de financiamento próprias e favorecidas para os
projetos de instalação, modernização, ampliação e di
versificação de empreendimentos no âmbito do
PDRFS.

§ 1° As linhas de financiamento favorecidas de
verAo ser sempre fixadas com a redução de um terço
da taxa mensal nominal mlnima estabelecida para
projetos dessa natureza.

§ 2° Serao também abertas linhas de financia
mento favorecidas especificas, desde que nlo passl
veis de cobertura por outros recursos a fundo perdI
do, no Ambito do PDRFS, para:

a) projetos de presel'V8Çêo ambiental, recupera
çAode••sdesertfflcadu,regwa~çãoh~rogm~

ca e desenvolvimento de recursos hldricos;
b) Investimentos na área do turismo e de recu

peração do patrimônio histórico;
c) aproveitamento e beneficiamento de recur

sos minerais;
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d) aproveitamento de novas matrizes energéti
cas da Regi:lo da Fronteira Sul, como o gas natural,
entre outros;• .) novos investimentos, recuperaçao e manu-
tenção da infra-estrutura de energia elétrica, de sa
neamento, de transportes, de comunicações, entre
outras.

• f) apoio aos investimentos da agricultura famili
are de pequenos produtores rurais, incluindo escolas
para capacitaçAo escolar e profissional, patrulhas
agrícolas para abertura e manutenção de estradas,
açudes e obras afins, e colonização e reforma agrá
ria.

Art. 6° FIca criado o Fundo de Desenvolvimento
da Região da Fronteira Sul, a ser gerido, na forma do
regulamento, pelo colegiado de representantes pre
vIsto no caput do art 11» desta Lei. e operado pelo
Banco do Brasil, com o objetivo de financiar a recupe
ração econOmica da Região da Fronteira Sul do Esta
do do Rio Grande do Sul, incluindo a reestruturação
produtiva das atividades industriais, agroindustriais e
agropecuárias, a renegociação das dividas das em
presas e a implantação de projetos prioritários na re
gllo.

Parágrafo único. Os recursos do Fundo, a que
se refere o caput, será formado por:

a) recursos derivados do repasse semestral à
conta do Fundo de 5% (cinco por cento) do total das
isençOes fiscais obtidas pelas empresas, de acordo
com o art. 4° desta Lei;

b) dotaç6es governamentais de origem federal
ou estadual, bem como auxilias, subvençOes, contri
buiçOes, doaç6es de órg!os e entidades públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras;

c) recursos resultantes de Incentivos institufdos
pelo Govemo do Estado do Rio Grande do Sul, e

d) outras fontes estabelecidas em consonência
com a legislação vigente.

Art. 7" Ao colegiado de representantes do Poder
Executivo, do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, dosempresários e dos trabalhadores, previsto no
caputdo art. 1° desta Lei, caberá

a) indicar estudos de viabilidade técnica que
identifiquem oportunidades de investimentos, particu
larmente nas áreas previstas no art. ao desta Lei, que
melhor se adequem e aproveitem as potencialidades
da regil!io;

b) encaminhar as decisOes aos órgãos federais
responsáveis para que financiem, diretamente ou
através de convênios com o Estado do Rio Grande do
Sul ou munlclplos Interessados da Região da Frontei-

raSúT, assistência técnica e consultoria gerencial e
mercadológica para a implantação dos empreendi
mentos industriaise agroindustriais, bem como os de
mais investimentos necessários em infra-estrutura.

Art. 8° O Poder Executivo terá como diretriz.
quando da elaboração dosorçamentos federais de in
vestimentos, especialmente nas áreas previstas no
art. 51» desta Lei, bem como das empresas estatais, a
promoção do desenvolvimento da RegiAo da FronteI
ra Sul. de forma a dotar aquela região de vantagens
comparativas para a absorçAo de novos empreendI
mentos.

Att 9° Os incentivos fiscais instituldos por esta
Lei nao podem ser usufrurdos cumulativamente com
outros Idênticos, salvo quando autoriZados em Lei.

Art. 10. O Poder executivo deverá enviar ao
Congresso Nacional a estimativa de perda de receita
fiscal relativa aos beneffcios previstos nesta Lei.

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de noventa dias.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
pubUcaçAo.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Sala da Comissão, 1° de dezembro de 1999.
Deputado Inácio Arruda, Presidente.

COMISSÃO DE ECONOMIA. INDÚSTRIA E
COME:RCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N°3.203/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgaçAo - na
Ordem do Dia das ComisSOes - de prazo para apre
sentaçao de emendas, a partir de 27-3-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária.

1- Relatório

O PL nO 3.203, de 1997, de autoria do Deputado
Nelson Marchemn, visa criar o Programa de Desen
volVImento da Reglao deFronteira Sul, no Rio Grande
do Sul- PORFS - gerido pelo Poder executivo.

A fim de recuperar o desenvolvimento na Re
gllo de Fronteira Sul do Rio Grande do Sul, composta
das sutHegiOes da Campanha. Central. Centro-Su~
Fronteira Oeste, Sul e Vale do Rio Pardo. o Ptojetoele
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Lei em apreço propOe a util~çAo de um conjunto de
mecanismos de incentivo, de natureza fiscal e tributá
ria e, também, de linhas de crédito favorecidas, entre
OU~

Integra. ainda, a proposiçao, a ctiaçao do FundG
de Capitalizaçao da Regilo da Fronteira Sul, formado
de verbas do orçamento fiscal da Uniao e da emissão
especial de titules da divida pública federal. O fundo
sob a~eréncla do Banco do Brasil é destinado, se
gundo seu autor, a financiar a reestruturação produti
va. a renegociação das drvidas das empresas e a Im
p'lantaçêo dos projetos pJioritários para a região.

O autor afirma que as peculiaridades da Região
da Fronteira Sul, tais como a estagnação e a falta de
dinamismo da economia, as razoes históricas que pri
orizaram a segurança nacional em detrimento do de
senvelvimento e a similaridade com a base econOmi
ca do Mercosul, justificam uma ação particularizada
do governo federal.

O Ilustre Deputado Marchezan entende que a
Implementaçao do PORFS, terá o condão'de modifi
car a história recente da regiAo e, em poucos anos,
permitir a auto-sustentabilidade de seu desenvolvi
mento. Por essa razêo limita os beneflclos do progra
ma de incentivos em dez anos.

Em seu tramite r!9Ular o Projeto de Lei foi apre
ciado na Comisdõde Desenvolvimento Urbano e
Interior, onde nAo recebeu propostas de emendas, t0
davia, na apreciaçAo do relator, o ilustre Deputado
Valdeci Oliveira, mereceu substitutivo, que, por unani
midade, foi adotado pela ComlssAo.

Na presente ComlssAo de Economia, Indústria
e Comércio, findo o prazo regimental, naoforam apre
sentadas emendas.

É o relatório.

11-Voto do Relator

De fato. a regllo a que se destina o programa é
uma das regiOes mais empobrecidas do Pais. As cl
dades da metade.8ul.dõ Rio Grande do Sul apresen
tam Indicas de desenvolvimento humano -IOH - se
melhantes aos regIstrados no Nordeste. Com efeIto,
cidades como Dom Fellciano, com IDH 0,568, São
José do Norte. 0,542 e Santana da Boa Vista, com
0,541 aproximam-se da média das cidades do Nor
deste de 0,508 e C1Íam um fosso entre os Indlces
apresentados no norte do Estado, que variam em tor
no de 0,193 (Canoas) a 0,834 (Feliz).·

Esta discrepência tem causado, nas últimas dé
cadas, um grave êxodo em busca de melhores opor
tunldades. A metade sul que tem 56,6% da érea do
Estado e jé teve 52% de sua populaçAo, hoje possui

apenas 25,8% dapopulação estadual. Outra decor
rência da defasagem econômica e da carência de
empregos é a crescente favelizaçêo das maiores ci
dades da região (Pelotas. Rio Grande e Bagé).

Os dados acima sâo uma pequena mostra da
pertinência do Projeto de Lei n° 3.203/91. O substituti
vo apresentado pelo ilustre deputado Valdeci Oliveira,
acrescenta importantes melhoras em objetividade e
alcance social a proposta original, portanto, a sua
adoção pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior nao foi obra do acaso.

O Substitutivo adotado pela Cornlsdo que an
tecede o nosso voto, modiflcou substancialmente o
PL original, em diversos pontos. Das modlficaçOes
propostas, destaca-se a fixaçêo dos parêmetros ad
ministrativos e gerenciais do PDRFS, antes sujeitos 8
deftnlçlo do Poder Executivo, passam, no substituti
vo, para a gerência colegiada Integrada de membros
dos Ministérios do Planejamento; da Agricultura e
Abastecimento; do Desenvolvimento, Indústl1a e C0
mércio; da fazenda; de C\6náa e Tecnologia; do G0
verno do Estado do Rio Grande do Sul e de represen
tantes dos munlc(pios, dos empresários e dos traba
lhadores da região.

O colegiado do PDRFS, segundo o substltutlvo,
terá ainda a competência da ampliar a definlçao das 
prioridades elencadas no PL

Entendo bastante salutar a transtcrmaçêo do
fundo de capitalização: além daampllaçlO das fontes
de recursos, a gerência do colegiado e operaçlo pelo
Banco do Brasil se constituem importantes avanços
em relação a dlsposiçAo original, possibilitando ao
Fundo alcançar maior autonomia e viabIlidade.

Além das sub-regi6es apresentadas no PL ori
ginaI, o relator adiciona também o litoral é RegiAo da
Frotelra sul, o que é louvável, pois o litoral sul ap..
senta municrplos extremamente necessitados dos in
centivos propostos no PL 3.203191.

O substitutivo, por 8111"""8%, resgata um enfoque
mais social às priortdades do PDRFS, como oI~
mento da oferta de emprego, o Investimento na for
maçao e capacltaçlo, a garantia dos direitos traba
lhistas, a preservaçAo do melo ambiente e o reinvesti
mento de lucros na regiAo, entre outros.

Por todas as razOes apontadas, voto pela apro
vaçAo do Projeto de lei nO 3.203 de 1991, nos termos
do substltuUvo apresentado pela Comlsdo de De
senvolvimento Urbano e interior.

t:como voto
Sala da ComissAo, em 17 de maio de 2000. 

Deputado luiz Maln.rell. Relator.
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• O IDH é O fndice calculado tomando porbase a
PCUlderaçAo de Indicadores de renda, educação, in
faTieis, habilitação e Jongecidade.

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cii,. em reunllo ordlnár1a realizada hoje, aprovou una
nimemente o Projeto de lei nO 3.203-AI97, com ado
ça0 do substitutivo apresentado pela ComissAo de
Desenvolvimento Urbano e Interior, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Luiz Mainardi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
enio Baccl - Presidente; JoAo Sampaio, Joio

Pizzolatti e Paulo OctáVio - Vice-Presidentes; AJex
Canziani, AntOnio Valle, Clementino Coelho, Edison
Andrtno, Emerson Kapaz, Francisco Garcia, Joio
Caldas, José Machado. Júlio Redecker, Jurandil Jua
rez, Lidia Quinan, Luiz Mainardi, Márcio Fortes, Maria
Abadia. Nelson Proença, Ricardo Ferraço, Roberto
P..euoa, Ronaldo Vasconaellos, Rubem Medina, Ru
bens Bueno e zaire Rezende.

Sala da Comissao, 14 de Junho de 2000. - De
putado Enio Baeelo, Presidente.

PRO.I&TQ 9E l;EI*:t.8t2-A,-oe 1997
(00 Sr. Marcelo Barbieri)

Dispõe sobre a ofiel.laçAo no ter
ritório nacional do "Hino à Negrltute";
tendo parecer da Comls"o de Educa·
çlo, Cultura e O.porto, pela rejeiçlo,
com voto em ••parado do Deputado
Agnelo Queiroz (relator: Cepo Gilmar
Machado).

(As Comissoes de Educação, Cultura e Despor
to; e de Constituição e Justiça e de RedaçAo (art. 54)
- art. 24, 11).

SUMÁRIO

I - Projeto Iniciai
11 - Na Com/sdo de Educaçêo, Cultura e Des-

porto:
- termo de receblme!'1to de emendas - 1998
- tenno de recebimento de emendas - 2000
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
- voto em separado
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° FIca oficializado, no Terrttórto Nacional, o

-Hino ê Negr1tude- de autoria do Professor Eduardo
de Oliveira.

Parágrafo Único. O -Hino à Negrlude~ deverá ser
entoado em todas as solenidadesdirigidasà raça negra.

Art. 2° O PoderExecutivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias. contados da promul
gação.

Art. 311 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicaçAo, revogados as disposições em contrário.

Justlflcaçao

Em virtude da trajetória do negro na forrnaçao
da sociedade brasileira e da inexistência de slmbolos
que enalteçam e registrem este sentimento de frater
nidade entre as diversas etnias que campOS a base
da popuJaçêo brasileira. Proponho o presente Projeto
que visa principalmente preencher esta lacuna e ofici
alizar esta peça cfvica Iftero-musical, camo uma mar
ca de reconhecimento de tudo que os negros fizeram
e fazem pelo Brasil.

Sala das sessOes, 20 de novembro de 1997.
Marcelo Barblerl, Deputado Federal- PMOBlSP.

H/NO ANEGRITUDE
(Cfntlco à Africanide Brasileira)

I

SOb o céu co; de anil das Amémas
Hoje se ergue um sabemo perfil.
E u'a Imagem de luz
Que em verdade, traduz
A história do Negro no Brasil.
Este povo, em passadas intrtJpldas,
Entre os povos valentes se impr)s.
Com farta dos leoas
Rebentando grilhrJes
Aos tiranos se conlP.Jp()s.

(bhJ)

Ergue a tocha no alto da glória
Quem hemJ, nos combates, se fez
PoIs, que as páginas da história,
Slo ga/srd6es aos negros de altJvsz.

1/

Levantado no topo do sáculos,
Mil batalhas viris sustentou,
Este palIO Imortal
Que nlJo encontra rival,
Ne trUha que o amor lhe destinou.
Belo e forte, na tez corde 'bano
S6lutando se sente falá.
Bnl8Jle/ro de escol



Publique-se.
Em 10-12-02. _. Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 1.298-P/2002 - CCJR

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

OFTP N° 363/2002

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, no dia 26 de novembro do cor
rente, do Projeto de Lei n° 2.926/00.

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

Atenciosamente, - Deputado Ney Lopes, Presi
dente.

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Deputado,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a aprecia
ção, por este Orgão Técnico, do Projeto de Lei n°
6.770/02.

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

Respeitosamente, - Deputado Luiz Alberto,
Vice-Presidente.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.
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Considerando que a proposlÇao versa este Órgão Técnico, no dia 26 de novembro do cor-
matéria própria de lei complementar, nos ter- rente, do Projeto de Lei nO 3.209/97.
mos do art. 43, § 1°, incisos I e 11 da Constitui- Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
ção Federal e, ainda, que a transformação re- ção do referido projeto e parecer a ele oferecido.
querida não causará óbice à tramitação legis- Atenciosamente, - Deputado Ney Lopes, Presi-
lativa, defiro a transformação do Projeto de dente.
Lei n° 3.203/97 no Projeto de Lei Comple
mentar de n° 350, de 2002. Esclareço que a
proposição, após renumerada, deverá seguir
diretamente para a douta Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, em razão de
já haver tramitado pelas comissões de mérito,
e, posteriormente, encaminhada à delibera
ção do Plenário, nos termos do art. 24, inciso
11, alínea a, do RICO. Renumere-se a proposi
ção, oficie-se à Comissão Requerente e,
após, publique-se.

Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi
dente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF. N° 1.292P/2002 - CCJR

Brasma, 27 de novembro 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 Lei n°
2.702/97, apreciado por este Órgão Técnico, no dia
26 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima edistintaconsideração.

Deputado Ney Lopes, Presidente. Pu
blique-se.

Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi
dente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 1.296-P/2002 - CCJR

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por



Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Of. P n° 18412002

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Ofício-Pres. n° /CECD

Brasília, 20 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei n° 6.903/02, do Senado
Federal, que "altera o art. 29 da Lei n° 6.533, de 24 de
maio de 1978, que dispõe sobre a regulamentação
das profissões de Artistas e de Técnico em Espetácu
los de Diversões, e dá outras providências", para pu
blicação da referida proposição e do parecer a ela
oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Iara Bernardi,
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
6.446/02 e o PL n° 6.588/02, apensado, apreciados,
nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado José Pimen
tel, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA, ção do Projeto de Lei n° 2.918/00, do Sr. Avenzoar
COMÉRCIO E TURISMO Arruda, que "dispõe sobre a gratuidade do ensino

Ofício-Pres n° 389/02 para dependentes dos professores, nas escolas onde
lecionam", para publicação da referida proposição e

Brasília, 27 de novembro de 2002 do parecer a ela oferecido.

A Sua Excelência o Senhor Atenciosamente, - Deputada Esther Rossi,
Deputado Aécio Neves Presidente.
Presidente da Câmara dos Deputados

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei n° 6.521/02, por este Órgão
Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Corauci Sobri
nho, Presidente.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO

Ofício-Pres n° 390/02

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei n° 6.969/02, por este Órgão
Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Corauci Sobri
nho, Presidente.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Ofício-Pres. n° 315/COECD

Brasília, 28 de agosto de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58do Regimento Interno, a rejei-
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Of. P n° 186/2002

Brasma, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
3.975/00, apreciado, nesta data, por este Órgão Téc
nico.

Cordiais Saudações, - Deputado José Pimen
tel, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Of. P nO 187/2002

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
3.497/00, apreciado, nesta data, por este Órgão Téc
nico.

Cordiais Saudações, - Deputado José Pimen
tel, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Of. P n° 191/2002

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
284-A/95, apreciado, nesta data, por este Órgão Téc
nico.

Cordiais saudações, - Deputado José Pimen
tel, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Ofício n° 194/02 - Pres

Brasília, 28 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a rejeição, por

este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nO 5.395-A/01
em reunião realizada em 27/11/02.

Respeitosamente, - Deputado Ronaldo Vas
concellos, Presidente.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Of. Preso N° 146/02

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 5.329, de 2001.

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

Atenciosamente, - Deputado Rodrigo Maia,
Presidente.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P-113/02

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

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

Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Comissão



Brasnia, 9 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce
lência que esta Comissão Especial, constituída
nos termos do § 2° do art. 202, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, tem por obje
tivo precípuo o de acrescentar inciso ao art. 20
da Constituição Federal e visa incluir como bens
da União o patrimônio genético, exceto o huma
no, a fim de preservar a diversidade e a integrida
de dos recursos genéticos do País.

Nesta oportunidade, solicito a prorrogação do
prazo destinado à Comissão para proferir parecer,
por mais 20 (vinte) sessões, a partir do dia 4 de se
tembro, próximo passado, objetivando a conclusão
dos trabalhos.

Deputado Dilceu Sperafico, ';JJ Vice-Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998,

QUE" ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL'. (PATRIMÔNIO

GENÉTICO)

Ofício n° 54/2002 PRES

Brasília, 9 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
esta Comissão Especial, constituída nos termos do §
2° do art. 202, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, tem por objetivo precípuo o de acrescen-
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de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 5.924/01 - do Sr. Clóvis PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
Volpi - que "altera a redação do inciso XI do art. 181 da CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998,
Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA
Código de Trânsito Brasileiro". CONSTITUiÇÃO FEDERAL'. (PATRIMÔNIO

Atenciosamente, - Deputado Duílio Pisanes- GENÉTICO)

chi, Presidente. Ofício n° 53/2002 PRES

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P-114/02

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of.P-115/02

Brasnia, 4 de dezembro de 2002

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

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

Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Comissão
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o Projeto de Lei n06.414/02-do Sr. Alber
to Fraga - que "acrescenta o § 4° do art. 282 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito
Brasileiro, determinando que a notificação do infrator
será sempre pessoal ou por representante legal".

Atenciosamente, - Deputado Duílio Pisaneschi,
Presidente.

Brasnia, 4 de dezembro de 2002

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

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

Regimento Interno, comunico a V. Ex" que a Comissão
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o Projeto de Lei nO 6.145/02 - do Sr. Simão
Sessim-que "altera a redação do art. 1°da Lei nO 5.970,
de 11 de dezembro de 1973 - objetivo de ajustar à nova
legislação de trânsito do Pais".

Atenciosamente, Deputado Duílio Pisaneschi,
Presidente.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.



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

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito seja prorroga

do o prazo de funcionamento desta Comissão, por
mais 20 (vinte) sessões, tendo em vista a necessida
de de se ampliar a programação das atividades da
PECo N° 179-A/99.

Esperando contar com a compreensão de V. Exa

renovo-lhe protestos de estima e consideração. - De
putado Vicente Caropreso, Presidente.
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tar inciso ao art. 20 da Constituição Federal e visa in- Ofício n° 3/02-Pres.
c1uir como bens da União o patrimônio genético, ex-
ceto o humano, a fim de preservar a diversidade e a
integridade dos recursos genéticos do País.

Nesta oportunidade, solicito a prorrogação do
prazo destinado à Comissão para proferir parecer,
por mais 20 (vinte) sessões, a partir do dia 10 de no
vembro, próximo passado, objetivando a conclusão
dos trabalhos.

Deputado Dilceu Sperafico, ~ Vice-Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998,

QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL'. (PATRIMÔNIO

GENÉTICO)
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Brasília, 4 de dezembro de 2002

Ofício n° 55J2002-Pres.

Brasília, 9 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que esta Comissão Especial, constituída
nos termos do § 2° do art. 202, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, tem por objetivo
precípuo o de acrescentar inciso ao art. 20 da
Constituição Federal e visa incluir como bens da
União o patrimônio genético, exceto o humano, a
fim de preservar a diversidade e a integridade dos
recursos genéticos do País.

Nesta oportunidade, solicito a prorrogação do
prazo destinado à Comissão para proferir parecer, por
mais 20 (vinte) sessões, a partir do dia 3 de dezem
bro, próximo passado, objetivando a conclusão dos
trabalhos. - Deputado Dilceu Sperafico, 3° Vice-Pre
sidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 179-A, DE 1999, DO SR.
DEPUTADO MENDES RIBEIRO FILHO, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO INCISO 11, DO § 1° DO ART.

40 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, COM A
REDAÇÃO DADA PELA EMENDA À

CONSTITUCIONAL N° 20/98, ESTABELECENDO A
IDADE DE SETENTA E CINCO ANOS PARA A

APOSENTADORIA COMPULSORIA NO SERViÇO
PÚBLICO. (APOSENTADORIA COMPULSÓRIA)

Ofício n° 16212002

Brasília-DF, 10 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Em virtude de compromissos simultâneos,

vi-me impossibilitado de apresentar pessoalmente,
meu voto em separado perante o Plenário da Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n° 474-A, de 2001, do Se
nhor Marcos Cintra, que "aperfeiçoa o Sistema Tribu
tário Nacional e o financiamento da Seguridade Soci
al, estabelece normas de transição e dá outras provi
dências". (Imposto Único Federal).

Havendo, de longa data e de forma pública, ado
tado posição muito firme sobre a matéria ali versada,
no sentido de rejeição das várias proposições apen
sadas e respectivas emendas que trataram do assun
to, tenho por indispensável perenizar as razões que
fundamentam meu entendimento, que sirva, pelo me
nos, para dar uma satisfação à opinião pública e a
toda a Casa, e não pairem dúvidas sobre qual seria
meu voto, na oportunidade.

Muito apreciarei, portanto, que Vossa Exce
lência se digne de autorizar a publicação do inteiro
teor do meu voto em separado, a fim de compor o
processo legislativo pertinente à proposição citada,
como peça instrutiva que deverá ser,aindaqueven
cido o autor.

Cordiais e respeitosos cumprimentos, - Deputado
Moreira Ferreira, PFUSP.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR "dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional", haja vis-
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA ta despacho exarado pelo Excelentíssimo Sr. Presi-
À CONSTITUiÇÃO N° 474-A, DE 2001, dente da Câmara dos Deputados em 25 de abril de
DO SENHOR MARCOS CINTRA, QUE 2002, que determinou sua tramitação conjunta.

"APERFEiÇOA O SISTEMA TRIBUTÁRIO A Proposta de Emenda Constitucional altera di-
NACIONAL E O FINANCIAMENTO DA versos dispositivos da Constituição Federal a seguir

SEGURIDADE SOCIAL, ESTABELECE NORMAS referidos ecomentados, sendo que o art. 1° do projeto
DE TRANSiÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". em análise diz introduzir no Sistema Tributário Brasi-

(IMPOSTO ÚNICO FEDERAL) leiro um imposto único federal, o imposto sobre movi-

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL mentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira, doravante denomina-

N° 474, DE 2001 do, simplesmente, IUF, o qual, aliás, já existe sob a
Autor: Deputado Marcos Cintra forma de Contribuição Social.

Relator: Deputado Carlos Alberto Cadoca É o relatório.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
MOREIRA FERREIRA

I - Relatório

O ilustre Deputado Marcos Cintra, conterrâneo
e correligionário, e outros apresentam a Proposta de
Emenda à Constituição nO 474, de 2001, que tem por
objeto introduzir no sistema tributário nacional a figu
ra do imposto único federal, incidente sobre movi
mentações e transações financeiras, sob a dupla for
ma jurídica de imposto arrecadatório genérico e de
contribuição social para o financiamento da segurida
de social.

A PECo n° 474/01 altera as redações do art. 150,
111, b, e § 1°, art. 153, 111, e § 1°, 2° e 3° art. 159, I, a, b,
c, d e § 2° e 3° art. 195, I, e §§ 4° e 9° e acrescenta os
§§ 8° e 9° ao art. 150 da CF, e também os arts. 84 e 85
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A Emenda revoga os atuais incisos IV a VII e os §§ 4°
e 5° do art. 153, o inciso I do art. 157, os incisos I e 11
do art. 158, o inciso II e o § 1° do art. 159, o § ]O do art.
195, o § 5° do art. 212 e o art. 240, todos da Constitui
ção Federal.

Em 23 de abril passado a Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação aprovou o Parecer de
admissibilidade proferido pelo relator naquela Comis
são, Deputado Coriolano Sales (PDT/BA). Aqui nesta
Comissão Especial, o relator designado, Deputado
Carlos Alberto Cadoca (PMDB/PE) apresentou pare
cer favorável, no último dia 4 do corrente, oportunida
de em que requeri vistas do processo, com o intuito
formalizar meu posicionamento em relação a esta
matéria.

Cabe a esta Comissão apreciar o mérito da Pro
posta de Emenda Constitucional n° 474/2001, e da
Proposta de Emenda Constitucional nO 183/1999,
também de autoria do Deputado Marcos Cintra, que

1- Voto

A seguir farei comentários específicos sobre al
terações que se propõe introduzir na Lei Maior:

O Art. 150,111, b, institui defesa adicional para o
contribuinte ao manter o impedimento da cobrança
dos tributos no mesmo exercício financeiro acrescen
do, ainda, o prazo de 180dias contados da publicação
da lei que o instituiu ou aumentou para sua cobrança,
parecendo-nos uma boa iniciativa.

Entretanto, o disposto no art. 154, I evidencia
que a designação de imposto único de natureza arre

cadatória não passa de mera esperança, haja vista a
possibilidade de instituição de novos tributos na nova
redação e a manutenção da competência da União

para instituir novos impostos.

Art. 150, §8°- Exclui os templos, partidos políti
cos, inclusive fundações, entidades sindicais de tra
balhadores, instituições de educação e de assistência

social, da vedação da sujeição ao IUF, o mesmo ocor
rendo com os livros, jornais, periódicos e o papel des

tinado à sua impressão. A imunidade das pessoas e
bens contemplados no art. 150, VI, tem por finalidade
impedir que o Estado possa prejudicá-los, por meio

de tributação, por se constituírem em valores indis
pensáveis à democracia (liberdade de culto, repre
sentação político-partidária, direito à informação,
etc.). Dado que o poder de tributar implica no poder de
destruir (conforme a célebre frase do Chief Justice
John Marshall, proferida no julgamento do caso
McCulloch vs Maryland, em 1819), é questionável a
idéia de afastar a imunidade hoje existente em favor
dos valores que a PEC busca desproteger - conquan
to seu propósito (o da PEG) seja compatibilizar o sis-

........-,.-~--_ ...~_._-------------_. ---~~._-_ ....
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tema à idéia de um imposto único, cuja eficiência fica
ria comprometida se houvesse nichos de imunidade,
o que, aliás, já revela a duvidosa coerência do novo
imposto que se busca introduzir.

- Art. 150, §9°: O dispositivo faz depender de re
ferendo popular tanto a introdução de novos tributos,
além daqueles previstos na Constituição reformada

pela PEC em exame, quanto o seu aumento ou além
dos limites estabelecidos pela lei complementar que

vier a disciplinar as alíquotas máximas do IUF. Tra
ta-se, a nosso ver, de salvaguarda exagerada e que

pode se mostrar caótica, engessando a política fiscal
de tal modo que, em determinadas circunstâncias,

hoje não incomuns no cenário mundial, o Governo
não tenha instrumentos fiscais de aplicação imediata.
Não há porque transformar o Sistema Tributário numa

espécie de cláusula pétrea.

- Art. 153, 111 : Transforma em imposto e dá, com
alterações significativas, caráter de definitividade a

hoje existente Contribuição "Provisória" (!!!) sobre
movimentação ou transmissão de valores e de crédi
tos e direitos de natureza financeira, regulada no art.

74 do ADCT, imposto esse sobre o qual discorrere
mos adiante. Elimina o Imposto sobre a Renda e Pro
ventos de qualquer natureza, tornando nosso País,
provavelmente, o único do mundo moderno a não
tê-lo no Sistema Tributário.

- Art. 153, § 1°: Faz depender de lei complemen
tar, ao invés de lei ordinária, o estabelecimento das
condições para alteração dos impostos de importa
ção ede exportação. Esses impostos têm característi
cas não-arrecadatórias e servem para regular o co
mércio exterior (balança comercial), em razão do que
sua disciplina por lei complementar - instrumento que
pressupõe uma certa estabilidade nas relações jurídi
cas reguladas - seria absolutamente inadequada, a
menos que o grau de generalidade, de extensão, da
lei complementar, a tornasse extremamente flexível e
abrangente. Por conseguinte, não nos parece acon
selhável o engessamento do sistema tributário pela
exigência de quorum especial para alteração das con
dições e limites de impostos tão importantes para a
economia nacional.

- Art. 153, § 2°: Estabelece critérios de generali
dade e de universalidade bem como potencial pro

gressividade do IUF em função dos montantes movi
mentados, no caso das pessoas físicas. Ora, movi-

mentação financeira não é sinônimo de receita e mui
to menos de renda. A progressividade se justifica, no
sistema tributário, por fazer com que os que ganhem
mais paguem mais (e não na mesma proporção) com
sacrifício igual, tratando, por conseguinte, as pessoas

desigualmente na medida em que se desigualam.
Qual a lógica intrínseca de gravar mais onerosamente
a pessoa física que movimenta valores por meio do

sistema bancário em relação àquela que o faz direta
mente em moeda ou sob outra forma? Dada a ten
dência, no Brasil, do principal seguir o acessório (do

qual, uma das aplicações práticas, é a proibição do
endosso dos cheques para gerar CPMF), a aplicação
da regra da progressividade acabará por impedir pa

gamentos em moeda, seja em nome da isonomia,
seja como forma de combater a evasão fiscal, equipa
rando tais pagamentos à sonegação fiscal. E, a nosso

ver, uma distorção.
- Art. 153, § 3°: Referido parágrafo estabelece

que lei complementar delineará as características do
IUF, dentre as quais vale comentar as compreendidas
nas letras a seguir referidas:

a) (...)
b) trata da desoneração das exporta

ções do IUF e da identidade de tratamento
do produto importado ao similar nacional.
Essa desoneração, especialmente, será de
difícil quantificação, acabando por se basear
em mecanismos de presunções e ficções,
não apenas manipuláveis pelo Governo
como sujeitas a ataques pelos países expor
tadores e importadores no comércio interna
cional, tanto mais profícuos quanto mais he
terodoxo será o Sistema Tributário Nacional
vis-à-vis a comunidade internacional;

c) trata da mesma matéria referida no
item anterior vis-à-vis os bens de primeira
necessidade. Como desonerar os produtos
primários, por exemplo, nas vendas do pro
dutor até o consumidor, do IUF que incidiu
antes? Hoje, os mecanismos praticados são
os da não incidência, da isenção e da ali
quota zero ou tendente a zero. Como substi
tui-los, a menos que se criem isenções, não
incidências e outros favores fiscais, do IUF
em transações financeiras? E como imple
mentá-los? Novamente se farão presentes
presunções e ficções kafkianas elou meca
nismos de substituição tributária;
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d)[ ....];
e) trata da transferência para o empre

gador do ônus da incidência do IUF no salá
rio dos empregados de nível igual ao atual
mínimo tributável pelo IRPF, numa espécie
de substituição tributária, ou seja, num ônus
sobre a folha de pagamentos. Esse inconve
niente, contrário à falácia da desoneração
das fontes produtoras pelo IUF, poderá ser
multiplicado com outras substituições tribu
tárias decorrentes do pagamento presumí
vel em moeda de certas transações de bens
e serviços no mercado de varejo e de valor
unitário baixo, criando-se um ICMS financei
ro por substituição tributária;

f,g e i) tratam de regras destinadas a
prevenir a evasão tributária, impedindo que
se burle o uso obrigatório do Sistema Finan
ceiro por meio da emissão de títulos endos
sáveis ou desestimulando o uso da moeda.
Cuida-se, em última análise, de um "corrali
to" nacional, tornando obrigatórias as tran
sações financeiras, punindo-se, com alíquo
tas progressivas o saque da moeda. Endos
sos, compensações, transações, permutas,
compras junto aos pequenos comerciantes,
tudo terá de ser regulado ou feito em che
ques nominativos, na consagração da regra
do principal seguindo o acessório - ou seja,
a liberdade dos atos individuais ficando su
bordinadas à necessidade governamental
de arrecadar o IUF, isolando o Brasil das
práticas normais na comunidade internacio
nal. Claro que inexistirá sigilo financeiro
(bancos, telefones, internet, e comece e ou
tros mecanismos possíveis de evasão tribu
tária) visto que qualquer ato jurídico poderá
ser potencialmente evasivo "se não for com
provada a liquidação por intermédio de con
tas correntes à vista".

- Art. 159 : Altera-se a partilha constitucio
nal com os Estados e Municípios hoje centrada
no IPI e no IR para o IUF. Contudo, não há na
justificação que acompanha o projeto qualquer si
mulação numérica que permita antecipar o resul
tado do IUF vis-à-vis a soma do IR e do IPI. Aliás,
trata-se, literalmente, de um salto no escuro a
mudança do sistema apesar de todas as virtudes
apregoadas na justificação do projeto, a maior
parte das quais consiste em apontar defeitos rea
is do sistema atual e que seriam supostamente
sanados pelo novo IUF.

- Art. 195, I: A PEC faz com que o IUF substitua,
agora sob a capa de Contribuição Social, via adicional
do próprio IUF, a contribuição do empregador. Vale di
zer que as fontes de custeio da Seguridade Social
passam a ser, de um lado, a sociedade como um todo,
via IUF e, de outro, o trabalhador, sem que dela parti
cipem os empregadores. Trata-se de medida que bus
ca desonerar a folha de salários, mas que tem o risco
de trazer imprevisíveis implicações políticas com
base no que se poderia apontar como sendo uma de
sigualdade de tratamento entre os distintos parceiros
sociais (trabalhadores, de um lado, e empregadores,
de outro).

- Art. 195, § 4° : O adicional do lU F, tratado no
comentário anterior, passa a atender a diversas ou
tras finalidades, como o seguro-desemprego, o ensi
no fundamental público, as entidades privadas de ser
viço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical, o que introduz o problema do mon
tante da alíquota, objeto de referência no final desse
trabalho.

- Art.195, § 9°: Os trabalhadores e os demais
segurados da previdência social não contribuirão
para a Seguridade Social com base no adicional
ao IUF se efetuarem a contribuição "sob a modali
dade prevista no inciso /I deste artigo". A contribui
ção do inciso 11 do art. 195, tal como hoje prevista,
é a contribuição dos trabalhadores, calculada so
bre a remuneração por força de disposição cons
tante na Lei n° 8.212/91. Nesse contexto, o que a
PEC vem prever é o seguinte: se a legislação infra
constitucional que prevê a contribuição dos traba
lhadores sobre o salário não vier a ser alterada,
eles (trabalhadores) contribuirão apenas sobre
essa base (salário), não suportando o adicional ao
IUF; se, ao contrário, a contribuição dos trabalha
dores, calculada sobre o salário ou outra base que
a venha a substituir com fundamento na já vigente
regra do art. 195,11, da CF, vier a ser afastada, en
tão os trabalhadores também contribuirão para a
Seguridade Social com base na alíquota adicional
do IUF. Nesta segunda hipótese, o adicional ao IUF
será, afora a contribuição sobre a receita de con
cursos de prognósticos (objeto do vigente inciso 111
do art. 195 da CF, do qual não se ocupa a PEC), a
única fonte de custeio não só da Seguridade Soci
al, mas de todas as atividades previstas no Capítu
lo constitucional da Ordem Social.

- Art. 3°: O artigo em questão meramente elimi
na das regras nas quais se fixam os subsídios dos de
putados estaduais, dos Prefeitos, Vice-Prefeito e Se
cretários Municipais, dos subsídios e vencimentos
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dos ocupantes de cargos públicos, deputados federa
is, do subsídio dos juízes e do subsídio do Ministério
Público, as referências ao Imposto de Renda, por
quanto substituído pelo IUF.

- Art 4°: O artigo em questão revoga (i) os im
posto federais IOF, IPI e sobre grandes fortunas
(este nunca criado), além do próprio IR, substituí
do este pelo IUF e, por conseqüência, as referênci
as em outros artigos aos impostos revogados, in
clusive na partilha constitucional, (ii) as isenções
para a seguridade social, (iii) o salário-educação e
as contribuições compulsórias dos empregadores
às entidades privadas de serviço social e de forma
ção profissional vinculadas ao sistema sindical. A
atração pela simplicidade é a grande bandeira do
IUF, simplicidade que me parece totalmente enga
nosa, como se verá adiante.

De todo modo convém registrar que, embora
perfeitamente possível para uma emenda constitu
cional e até mesmo coerente com a previsão inse
rida no novo art. 195, § 4°, da CF (na redação que
lhe quer dar a PEC, a qual prevê que o adicional ao
IUF irá, dentre outras destinações, custear as ativi
dades dos serviços assistenciais e de formação
profissional vinculados ao sistema sindical), a pre
tendida revogação do art. 240 da CF fragiliza a ga
rantia com que hoje contam referidos serviços as
sistenciais e de formação profissional, cuja exce
lência foi justamente o que levou o constituinte de
1988 a garantir a incolumidade de sua fonte de
custeio. A garantia de receita de tais serviços fica
fragilizada porque será eliminada a menção a uma
fonte de custeio hojejáconhecida, que será substi
tuída por fonte cuja arrecadação será incerta na
medida em que vier a ser drasticamente majorada
a alíquota que hoje, sob a roupagem de CPMF, é
parcimoniosa (0,38%).

Deste modo, parece que, caso venha a ser apro
vada a PEC, é fundamental o oferecimento de emen
da buscando dar ao art. 240 a seguinte redação, ao
invés de prever sua pura e simples revogação:

·~rt. 240 - Da arrecadação da contribuição que
vier a ser instituída com base no art. 195, inciso I, o
montante que vier a ser destinado às entidades priva
das de serviço social e de formação profissional vin
culadas ao sistema sindical, conforme previsto no §
4°, alínea c, daquele artigo, deverá assegurar recur
sos necessários ao satisfatório atendimento dos ser
viços prestados pelas entidades':

Alternativamente o texto da emenda à PEC po
derá ser o seguinte:

Art. 240 - Às entidades privadas de serviço so
cial e de formação profissional vinculadas ao siste
ma sindical será assegurada, no repasse de recur
sos que lhes cabem por força do art. 195, § 4°, alí
nea c, montante necessário ao satisfatório atendi
mento dos serviços prestados pelas entidades".

- Art. 5°: O artigo em questão introduz dois
novos artigos no fecho do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT, com a finali
dade, o primeiro, de eliminar a CPMF e, o segun
do, de resolver problemas decorrentes da substi
tuição dos impostos federais pelo IUF e relativos
(i) à vinculação dos impostos revogados a fundos,
programas e projetos; (ii) a situações pendentes
decorrentes da substituição de alguns dos impos
tos federais pelo IUF; e (iii) à manutenção dos
mesmos níveis financeiros da partilha constitucio
nal, matérias essas que deverão ser resolvidas
por lei complementar. Trata-se de novo simplismo,
data_venia, dado que a matéria é extremamente
delicada, especialmente a partilha constitucional
que hoje é feita na própria Constituição. Reme
tê-Ia para uma lei complementar contraria a tradi
ção de nosso direito, onde a partilha está há muito
prevista na própria CF, em nome da segurança da
estrutura federativa.

- Art. 6° : Fixa um prazo de carência de seis me
ses para a eficácia do novo sistema, prazo que nos
parece muito curto dado o grau de complexidade das
soluções jurídicas delegadas às leis complementares
e, posteriormente, às leis ordinárias que venham a re
gular o IUF, nada obstante o arcabouço já existente
relativamente à CPMF.

3. A avaliação do IUF é definitivamente ne
gativa porquanto acaba com o princípio da capa
cidade contributiva como base do sistema tributá
rio, tratando a todos igualmente. E quando ensaia
alguma progressividade do IUF a faz repousar
numa presunção falsa: a da movimentação finan
ceira como signo de riqueza. Além de regressivo
e cumulativo - defeitos imperdoáveis num siste
ma tributário do Século XXI - torna extremamen
te complexa, senão impossível, a renúncia fiscal
sob as formas de não incidência, isenções (obje
tivas e subjetivas) e alíquotas diferenciadas para
certos produtos e serviços.' Pior do que isso: a
alíquota do IUF se for alta, em cada movimenta
ção financeira, para compensar a eliminação do
IPI, do IR, do IOF e das demais contribuições re
vogadas, provocará, inevitavelmente, uma fuga
do processo de intermediação financeira, acom
panhada, necessariamente, de um alto nível de
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REQUERIMENTO DE RETIRADA DE ASSINATURA

Requeremos, nos tennos do artigo 102, ~ 4° do Regimento
Interno, aretiralla das assinaturas ao Recurso nO 249, de 2~~2, ~ue

solicita que oPlenário lia Câmara dos DeputOOos delibere sobre o
Projeto de Lei n° ó,29j·~ de 2002, que lI~tera ared~ão do art. ~4, do
Decrelo·Lci n° 3.689, de j de outubro de 1941 . Código de Processo
Penalll,

Senhor Presidente
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Sala das Sessões, em

\k'I /

\ASS~TURA

Arlindo Chinaglia

A1omo Mercadante

João Paulo

Avenzoar Arruda

Angela Guadagnin

Carlito Merss

I DEPUTADO

invasão do Estado na privacidade das pessoas,
para assegurar a manutenção do nível de arreca
dação jamais vista.

Pior do que o principal seguir o acessório,
ou seja, tomarem-se possivelmente vedadas ope
rações que não passem pelo Sistema Financeiro
(doações de bens, permutas, transferências, etc)
ou sujeitas a ficções de terem sido intermediadas
pelo Sistema Financeiro, ter-se-á presente o "Big
Brother" zelando para que o único imposto arre
cadatório da União não seja burlado. Isto sem fa
lar no necessário uso dos mecanismos de pre
sunções e ficções para implantação da lei, com
alto risco de manipulação estatal.

Até mesmo a pretensa simplicidade do sistema
já antecipa substituições tributárias como a que es
tabelece que as fontes pagadoras de salários arca
rão com o IUF dos assalariados de baixa renda. Por
que não fazê-lo, também, no novel ordenamento
com relação, por exemplo, às vendas a varejo e ou
tras situações em que o uso de cheque (ou equiva
lente), se mostre mecanismo inviável de pagamento,
visto que este acaba por repousar, na prática, na
confiança que inspira a pessoa que o utiliza para
pagamento e pressupõe que esta tenha acesso ao
Sistema Financeiro, sendo inútil no caso criminalizar
o comportamento contrário ao sistema.

Caberia também indagar sobre as conseqüên
cias da dependência da União relativamente ao Sis
tema Financeiro como um todo em razão do IUF,
bem como sobre o afastamento do Brasil dos mode
los internacionais de tributação, com reflexos no co
mércio internacional, matérias que não cabem dis
cutir no âmbito deste trabalho.

4. O novo sistema tributário, em verdade, lan
ça mais dúvidas do que soluções tendo como paci
ente, para sua experiência singular, um país inteiro,
o que não parece sábio.

Pelas razões expostas, concluo meu voto pela
rejeição da Proposta de Emenda Constitucional n°
474-A/2001, pela rejeição da Proposta de Emenda
Constitucional n° 183-A/1999, ao qual foi apensada
a PEC aprovada pelo Relator, bem como pela rejei
ção das emendas apresentadas.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Moreira Ferreira, PFLlS P.

Publique-se no expediente da sessão
de 10-12-02.

Em: 10-12-02. - Aécio Neves, Presi
dente.
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REQUERIMENTO DE RETIRADA DE ASSINATURA

Senhor Presidente

Requeremos, nos tennos do artigo ]02, § 4° do Regimento
Interno, a retirada das assinaturas ao Recurso n° 250, de 2002, que
solicita que o Plenário da Câmara dos Deputados delibere sobre o
Projeto de Lei n° 6.295-A, de 2002, que "altera a redação do art. 84, do
Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 194] - Código de Processo
Penal".

Sala das Sessões, em

DEPUTADO
João Paulo

Angela Guadagnin

Arlindo Chinaglia

_Carlito Merss

Esther Grossi

Fernando Ferro

Femando Gabeira
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Luciano Zica

Luiz Sérgio
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Maria do Carmo

Milton Temer

Nelson Pellegrino

Orlando Fantazzini

Paulo Delgado

Paulo Paim

Paulo Rocha

Pedro Celso

Professor Luizinho

Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza

Virgílio Guimarães

watter Pinheiro

DefIro. Publique-se.

Em
/0 / /;2 /O.L)~~

ÉCIO NEVES
I Presidente
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MENSAGEM N° 1.008, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Encaminha o texto das Emendas ao
Convênio Constitutivo do Banco Africa
no de Desenvolvimento - BAD.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, de Economia, Indús
tria, Comércio e Turismo; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54).)

MENSAGEM N° 1.008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combi

nado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
submeto à elevada consideração de Vossas Excelênci
as, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Ges
tão, o texto das Emendas ao Convênio Constitutivo do
Banco Africano de Desenvolvimento - BAD.

Brasnia, 21 de novembro de 2002. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

EM n° 423/MP

Brasma, 4 de novembro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Por ocasião da Trigésima Sexta Reunião Ordi

nária da Assembléia de Governadores do Banco Afri
cano de Desenvolvimento - BAD, foi aprovada a Re
solução B/BG/2001/8, a qual promove alterações no
Convênio Constitutivo daquele Organismo.

2. Tratando-se de matéria já aprovada pelo Con
gresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nO 45,
de 24-6-83, caberia submeter àquela Casa as emendas
propostas no Convênio, com vistas à sua ratificação. Em
anexo, apresentamos quadro comparativo do texto ori
ginai e as respectivas emendas propostas.

3. Com esse propósito, encaminho a Vossa
Excelência o texto de modificação ao Convênio Cons
titutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, com a
respectiva tradução juramentada, com proposta para
que seja submetido ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, - Guilherme Gomes Dias, Mi
nistro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

(*) Para melhor referência, artigo original do Acordo en
contra-se à esquerda e a emenda à direita, sendo que
as mudanças específicas encontram-se em negrito.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE

ASSUNTOS INTERNACIONAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLíTICAS COM
ORGANISMOS E CONJUTURA EMENDAS AO

CONVENIO CONSTITUTIVO DO BANCO
AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO - BAD(*)

1. EMENDA AO ARTIGO IDO ACORDO IPROPÓSITO)

oBanco deve ter oproplsito de contribuir OBanco deve ler opropósito de contribuir
para o desenvol~mento econômico e opara o desenv~vimento econômico
progresso social de seus membros regionais Isustentável eoprogresso social de saIS

- individualmente ou em grupo. Imembros regionais - indi~dualmente ou em
Igrupo.

l EMENDA AO ARTIGO 5(CAPITAL AUTORIZADO)

I.a. Ocapital em estoque autorizado do I.a. Ocapital inicial em estoque autolÍ1Jdo
Banco deve ser de 250.000.000 unidades de do Banco deve ser de 250.000.000 unidades
conta. Deve ser di~dido em 25.(XX) aç&s de de conta Deve ser di~dido em 25.000 ações
valor igual a10.00) unidades de conra ~r de valor igual a 10.000 unidades de COIlta

ação, que devem estM disponiv~s para por ação, que devem estar disponíveis ~a
subscrição~ parte dos _ros subscrição ~r pane dos membros. Oapitai

em estoque IUtorizado deve IUlleDtar de
b. Ov~or da unidade de conta deve ser de acordo COai oparigrlfo 3date 1I1ige.
0.88867088 gramas de ouro pIlO.

b. Ovalor de UDla unidade de conta deve
i2. Ocapital de ~oque autoriudo deve ser ser equivlleott • um Direito Especial de
Idividido em açõe5 integralizadas e ações Saque (SDRI de Fudo MoDtlírio

I
·resgativeis. Oequivalente a 125.00).000 laltruciooal 08 à qualquer uidade
unidades de COlIIa deve ser pago àvista, eoadotada pari o .110 propóIito ptlo

'I equivalente â125.000.000 unidades de conta Fundo MOIIttário InltrlacionaL
.deve ser resgatáveis~ os fins definidos no
parâgrafo ~a) do Artigo 7deste Acordo. 2. Oestoque de capital autorizado dever

ler dividido em ~õts inttgnlizadas e
ações resgalíveis. Aproporção enlrt as
ações Integralizadas eas lÇÕt! resgatáveis
deve !ti' determinada pda Diretoria. As
lçHs resgalíveis devem ser resgatadas
pan os rIU dermidos lO parágrafo 4(I)
do artigo 7deste HOrdU.
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3. EMENDA AO ARTIGO 6 (SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES)

Ações do referido estoque inicialmente Ações do estoque subscritas pelos Estados
subscritas pelos Estados que tomaram-se que tomaram-se membros de acordo com o
membros de acordo com o parágrafo 1 do parágrafo (1) do artigo 64 deste Acordo
Artigo 64 deste Acordo devem ser emitidas podem ser emitidas igualmente. Outras
igualmente.Outras ações podem ser emitidas ações devem ser emitidas igualmente, a
igualmente, a menos que a Diretoria, por menos que a Diretoria decida, em
maioria do poder total de voto dos membros, circunstâncias especiais, emiti-Ias em
decida, em circunstâncias especiais, emiti-las outros termos.
em outros termos.

4. EMENDA AO ARTIGO 7 (PAGAMENTO DA SUBSCRIÇÃO)

2. Pagamentos de quantias inicialmente 2. Pagamentos de quantias inicialmente
subscritas pelos membros do Banco para o subscritas pelos membros do Banco para o
Capital de estoque integralizado do Banco capital de estoque integralizado do Banco
devem ser em ouro ou moeda conversível. O devem ser feitas em moeda conversível. O
Conselho Diretor deve determinar o modo de Conselho Diretor deve detenninar o modo de
pagamento de outras quantias subscritas pagamento de outras quantias subscritas
pelos membros para o capital de estoque pelos membros para o capital de estoque
integralizado. integralizado.
4.a. O pagamento de quantias subscritas ao 4.a. O pagamento de quantias subscritas ao
capital de estoque resgatável do Banco deve capital de estoque resgatável do Banco deve
ser passível de resgate somente quando e ser passível de resgate somente quando e
como for requerido do Banco, de acordo como for requerido do Banco, de acordo
com as obrigações incoerentes, conforme o com as obrigações incoerentes, conforme o
parágrafo 1 (b) e (d) do artigo 14, sobre parágrafo I (b) e (d) do artigo 14, sobre
empréstimos de fundos para inclusão nos empréstimos de fundos para inclusão nos
recursos ordinários de capital ou que garanta recursos ordinários de capital ou que garanta
o recarregamento de tais recursos. o recarregamento de tais recursos.
b. No caso de tais resgates, o pagamento b. No caso de tais resgates, o pagamento
pode ser feito à opção do membro em pode ser feito à opção do membro em
questão, em ouro, moeda conversível ou questão, em moeda conversível ou
obrigação do Banco para o propósito para o obrigação do Banco para o propósito para o
qual o resgate esteja sendo feito. qual o resgate esteja sendo feito.
c. Resgate de subscrições não pagas devem c. Resgate de subscrições não pagas devem
ser uniformes em porcentagem para todas as ser uniformes em porcentagem para todas as
ações resgatáveis. ações resgatáveis.

' .. ,--------_. --------,--------------------
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5. EMENDA AO ARTIGO 14 (RECIPIENTES E MÉTODOS DE OPERAÇÕES~

1. Em suas operações, o Banco deve 1. Em suas operações, o Ban~~
fornecer ou facilitar financiamento para fornecer ou facilitar financiamento para
qualquer membro regional, subdivisão qualquer membro regional, subdivisão
política ou qualquer agência da mesma ou política ou qualquer agência da mesma ou
qualquer instituição ou empreendimento no qualquer instituição ou empreendimento no
território de qualquer membro regional, bem território de qualquer membro regional, bem
como para agências internacionais ou como para agências internacionais ou
regionais ou instituições ligadas ao regionais ou instituições ligadas ao
desenvolvimento da África. Sujeito às desenvolvimento da África. Sujeito às
provisões deste capítulo, o Banco pode provisões deste capítulo, o Banco pode
prosseguir com suas operações de qualquer prosseguir com suas operações de qualquer
um dos seguintes modos: um dos seguintes modos:
c. Por investimentos de fundos mencionados c. Por investimentos de fundos mencionados
no sub-parágrafo (a) ou (b) deste parágrafo no sub-parágrafo (a) ou (b) deste parágrafo
com igualdade de capital de uma empresa ou com igualdade de capital de uma empresa ou
instituição; ou instituição para o beneficio de um ou mais

membros re2ionais; ou

6. EMENDA AO ARTIGO 15(LIMITAÇÕES EM OPERAÇÕES)

4.a. No caso de investimento feitos por 4.a. No caso de investimentos feitos por
excelência do parágrafo I C do artigo 14 excelência do parágrafo 1 O do artigo 14
deste Acordo fora dos recursos capitais deste Acordo fora dos recursos capitais
comuns do Banco, o valor total sobressalente comuns do Banco, o valor total sobressalente
não deve exceder, em momento algum, 10 não deve exceder, em momento algum, uma
por cento da quantia agregada do estoque de porcentagem, f'Wlda pelos Governadores,
capital integralizado do Banco junto com as da quantia agregada do estoque de capital
reservas e o superávit incluído nos recursos integralizado do Banco junto com as
de capital comuns (excetuando-se, reservas e o superávit incluído nos recursos
entretanto, a reserva especial amparada pelo de capital comuns (excetuando-se,
Artigo 20 deste Acordo (2). entretanto, a reserva especial amparada pelo
d. Na ocasião em que for realizado, a quantia Artigo 20 deste Acordo (2).
de qualquer investimento específico d. Na ocasião em que for realizado, a quantia
mencionado no sub-parágrafo anterior não de qualquer investimento específico
deve exceder uma porcentagem de igual mencionado no sub-parágrafo anterior de
capítal da instituição ou empresa em igual capital da instituição ou empresa em
questão, que os Governadores devem ter questão, que a Diretoria deve ter fixado para
fixado para qualquer investimento a ser feito qualquer investimento a ser feito pela
pela excelência do parágrafo 1 (:) do Artigo excelência do parágrafo 1 (:) do Artigo 14
14 deste Acordo. Em nenhuma ocasião o deste acordo. Em nenhuma ocasião o Banco
Banco deverá obter através de tal deverá obter através de tal investimento
investimento interesse de controle na interesse de controle na instituição ou
instituicão ou empresa envolvída. empresa envolvida.
7. EMENDA AO ARTIGO 16 (PROVISOES DE MOEDAS PARA
EMPRÉSTIMOS DIRETOS)

Ao fazer empréstimos diretos, o Banco deve Ao fazer empréstimos diretos, o Banco deve
fornecer àquele que empresta, moedas fornecer àquele que empresta, moedas
diferentes das do membro em cujo território diferentes das do membro em cuio território
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o projeto em questão deverá ser o projeto em questão deverá ser
desenvolvido (deste momento em diante desenvolvido (deste momento em diante
chamada de "moeda local"), devendo chamada de "moeda local"), devendo
também incluir gastos em câmbio também incluir gastos em câmbio
estrangeiro, desde que o Banco possa, ao estrangeiro, desde que o Banco possa, ao
fazer empréstimos diretos, fornecer o fazer empréstimos diretos, fornecer o
financiamento que cubra os gastos locais do financiamento que cubra os gastos locais do
projeto em questão: projeto em questão:
a. Onde possa ser feito por meio do a. Onde possa ser feito por meio do
fornecimento de moeda corrente sem a fornecimento de moeda corrente sem a
venda de qualquer holding em ouro ou venda de qualquer holding em moeda
moeda conversível; ou convenível; ou

8. EMENDA AO ARTIGO 17 (PRINCÍPIOS OPERACIONAIS)

1. As operações do Banco devem se
conduzidas de acordo com os seguintes
princípios:
d. Os passos de qualquer empréstimo,
investimento ou outro empreendimento de
financiamento nas operações ordinárias do
Banco devem ser usados apenas por
procuração em países membros de bens e
serviços produzidos por países membros,
exceto em qualquer caso no qual a Diretoria,
através do voto dos diretores representando
não menos do que dois terços do poder total
de votos, determine a permissão de
procuração em um país não-membro em
circunstâncias especiais fazendo tal
procuração apropriada, como no caso de um
país não-membro no qual uma quantia
significativa de financiamento tenha sido
fornecida ao Banco; uma vez que, entretanto,
com respeito a qualquer aumento do estoque
de capital, os Governadores possam garantir
que tal procuração de bens e serviços com os
procedimentos do referido aumento seja
restrito àqueles países, que participam de tal
aumento;

1. As operações do Banco devem se
conduzidas de acordo com os seguintes
princípios:
d. Os passos de qualquer empréstimo,
investimento ou outro empreendimento de
financiamento nas operações ordinárias do
Banco devem ser usados apenas por
procuração em países membros de bens e
serviços produzidos em países membros,
exceto em qualquer caso no qual a Diretoria,
{<<delete»} determine a permissão de
procuração em um país não-membro em
circunstâncias especiais fazendo tal
procuração apropriada, como no caso de um
país não-membro no qual uma quantia
significativa de financiamento tenha sido
fornecida ao Banco. {«delete»}
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9. EMENDA AO ARTIGO 18 (TERMOS E CONDIÇÕES PARA
EMPRÉSTIMOS DIRETOS E GARANTIAS)

3. No caso de empréstimos diretos ou
empréstimos garantidos pelo Banco, o
Banco:
c. Deve expressamente a moeda na qual
todos os pagamentos ao Banco sob o
referido contrato devem ser feitos. Mediante
opção do emprestado, entretanto, tais
pagamentos podem sempre ser feitos em
ouro ou moeda conversível ou, sujeito ao
acordo do Banco, em qualquer outra moeda;
e

No caso de empréstimos diretos ou
empréstimos garantidos pelo Banco, o
Banco:
c. Deve expressamente a moeda na qual
todos os pagamentos ao Banco sob o
referido contrato devem ser feitos. Mediante
opção do emprestado, entretanto, tais
pagamentos podem sempre ser feitos em
moeda conversível, ou sujeito ao acordo do
Banco, em qualquer outra moeda; e

10. EMENDA AO ARTIGO 19 (COMISSÓES E HONORÁRIOS)

o Artigo 19 deste Acordo fica doravante excluído.

11. EMENDA AO ARITO 20(RESERVA ESPECIAL)

o Artigo 20 deste Acordo fica doravante excluído.

12. EMENDA AO ARTIGO 26 (AVALIAÇÃO DE MOEDAS E
DETERMINAÇÃO DE CONVERSmn.IDADE)

Em qualquer ocasião que se faça necessário sob este Acordo:

(i) Avaliar qualquer moeda em termos de (iii) Avaliar qualquer moeda em termos de
qualquer moeda, em termos de ouro ou de qualquer outra moeda, ou de unidade de
unidade de conta definida no parágrafo 1 (b) conta definida no parágrafo 1 (b) do artigo 5
do artigo 5 deste Acordo, ou deste Acordo, ou
(ii) Determinar se qualquer moeda é (iv) Determinar se qualquer moeda é
conversível. conversível,
Tal avaliação ou determinação, como pode Tal avaliação ou determinação, como pode
ser o caso, deve ser feito de modo prático ser o caso, deve ser feito de modo prático
pelo Banco após consulta ao Fundo pelo Banco após consulta ao Fundo
Monetário Internacional. Monetário Internacional.
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13. EMENDA AO ARTIGO 27 (USO DE MOEDAS)

Artigo 27, sub-parágrafos 1e 4, do Acordo é doravante emendado para se ler como segue:

1. Membros não podem manter ou impor 1. Membros não podem manter ou impor
qualquer restrição à retenção ou uso por qualquer restrição à retenção ou uso por
parte do Banco ou de qualquer recipiente do parte do Banco ou de qualquer recipiente do
Banco, para pagamentos em qualquer lugar, Banco, para pagamentos em qualquer lugar,
do seguinte: do seguinte:
a. Ouro ou moedas conversíveis recebidas a. Moedas conversíveis recebidas pelo
pelo Banco em pagamento de subscrições ao Banco em pagamento de subscrições ao
estoque de capital do Banco por parte de estoque de capital do Banco por parte de
seus membros; seus membros;
b. Moedas de membros compradas com ouro b. Moedas de membros compradas com
ou moedas conversíveis mencionadas no moedas conversíveis mencionadas no sub-
sub-parágrafo precedente; parágrafo precedente;
c. Moedas obtidas pelo Banco através do c. Moedas obtidas pelo Banco através do
empréstimo, conforme o parágrafo ~, do empréstimo, conforme o parágrafo ~, do
Artigo 23 deste Acordo, para inclusão em Artigo 23 deste Acordo, para inclusão em
seus recursos de capital comum; seus recursos de capital comum;
d. Ouro ou moedas recebidas pelo Banco em d. Moedas recebidas Banco em pagamento
pagamento de encargos principais, juros, de encargos principais, juros, dividendos ou
dividendos ou outros encargos de outros encargos de empréstimos ou
empréstimos ou investimentos feitos com investimentos feitos com quaisquer dos
quaisquer dos fundos mencionados no sub- fundos mencionados no sub-parágrafo (a) a
parágrafo (a) a (c) ou em pagamento de (c) ou em pagamento de comissões ou
comissões ou honorários por garantias honorários por garantias emitidas pelo
emitidas pelo Banco; e Banco; e
e. Moedas, além da própria, recebidas por e. Moedas, além da própria, recebidas por
um membro do Banco em distribuição da um membro do Banco em distribuição da
receita líquida do Banco de acordo com o receita líquida do Banco de acordo com o

. Artigo 42 do Acordo. Artigo 42 do Acordo.
4. O Banco não deve usar ouro ou moedas 4. O Banco não deve usar moedas que
que tenha em seu poder para pagamento de tenha em seu poder para pagamento de
outras moedas de seus membros exceto: outras moedas de seus membros exceto:
a. Para cumprir obrigações já existentes; ou a. para cumprir obrigações já existentes; ou
b. Incluído na decisão da Diretoria adotada b. Conforme decisão da Diretoria.
por dois terços do poder total de votos de
seus membros.

........_..-------------------------------
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14. EMENDA AO ARTIGO 28 (MANUTENÇÃO DO VALOR DA MOEDA DO BANCO

3. O Banco pode protelar as provisões deste O Banco, no caso considerado pelo
Artigo onde ocorra mudança proporcional no parágrafo 1 ou o membro, no caso
valor equivalente das moedas de todos os considerado pelo parágrafo 2, pode
seus membros. •protelar seus direitos sob este Arti20.

15. EMENDA AO ARTIGO 30 (CONSELHO DE GOVERNADORES: COMPOSIÇÃO)

1. Cada membro deve ser representado no
Conselho de Governadores e deve indicar
um presidente e um vice presidente. Devem
ser pessoas da mais alta competência e vasta
experiência em finanças e economia e devem
pertencer aos Estados membros. Cada
dirigente e seu substituto deve ocupar o
cargo por cinco anos, sujeito ao ténnino do
mandato a qualquer momento, ou ser
renomeado, de acordo com a vontade dos
membros que o escolherão. Nenhum
suplente pode votar exceto na ausência do
titular. Em seu encontro anual, o Conselho
deve designar um dirigente como Presidente,
que deve ocupar o cargo até a eleição do
Presidente no encontro anual seguinte.

Cada membro deve ser representado no
Conselho de Governadores e deve indicar
um presidente e um vice presidente. Devem
ser pessoas da mais alta competência e vasta
experiência em finanças e economia e devem
pertencer aos Estados membros. Cada
dirigente e seu substituto deve ocupar o
cargo por cinco anos, sujeito ao término do
mandato a qualquer momento, ou ser
renomeado, de acordo com a vontade dos
membros que o escolherão. Nenhum
suplente pode votar exceto na ausência do
titular. Em seu encontro anual, o Conselho
deve designar um dirigente como Presidente.
O Presidente deve ocupar o cargo até a
eleição de um sucessor no encontro anual
seguinte, a menos que seja decidido de
outra forma pelo Conselho de
Governadores.

16. EMENDA AO ARTIGO 40 (CANAL DE COMUNICAÇÕES; DEPOSITÁRIOS)

3. O banco pode manter seus ativos, 3. O banco pode manter seus ativos
incluindo ouro e moedas conversíveis, com {<<delete»} com os depositários que o
os depositários que o Conselho Diretor Conselho Diretor determinar.
determinar.
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17. EMENDA AO ARTIGO 44 (SUPENSÃO)

1. Se o Conselho Diretor achar que um 1. Se um membro falbar em cumprir
membro é incapaz de cumprir qualquer uma qualquer uma de suas obrigações
de suas obrigações para com o Banco, aquele constantes neste Acordo ou qualquer
membro será suspenso pelo Conselho pela obrigação com o Banco, que possam
maioria de diretores exercendo uma maioria surgir das operaç6es do Banco constantes
do total de poder de votos; incluindo, no neste Acordo, o Conselho de
caso de um membro regional, uma maioria Governadores pode suspender tal
dos votos totais dos membros regionais, e no membro por decisão do Conselho de
caso de um membro não regional, uma Governadores representando não menos
maioria de votos totais de membros não- do que setenta por cento do poder de voto
regionais. A decisão de suspender um total dos membros. O Conselho de
membro deve ser submetida à revisão pelo Governadores pod~ ao invés da suspensão
Conselho de Governadores em um encontro do membro, ordenar a suspensão dos
subseqüente que o Conselho Diretor deve direitos de voto do referido membro em
marcar para aquele fim ou no Encontro anual determinados termos e condições
do Conselho de Governadores, o que vier conforme estabelecido pelo Conselho de
primeiro, e o Conselho de Governadores Governadores, de acordo com as regras
pode decidir reverter a suspensão pelas adotadas no parágrafo'" deste artigo.
mesmas maiorias citadas acima. 2. O membro suspenso deve deixar de ser
2. Um membro suspenso deve automaticamente um membro do Banco
automaticamente deixar de ser membro do um (1) ano a partir da data de sua
Banco um ano a partir da data de suspensão, suspensio a menos que o Conselho de
a menos que uma decisão seja tomada pelo Governadores, durante o período de um
Conselho de Governadores pela mesma ano, decida pela mesma maioria
maioria, no sentido de devolver ao membro necessária para a suspensã09 restaurar a
uma boa situação. boa situação do membro.
3. Enquanto estiver suspenso, um membro 3. Enquanto estiver suspenso, um membro
não deve exercer qualquer direito deste não deve exercer quaJquer direito deste
Acordo, exceto o direito de sacar, mas deve Acordo, exceto o direito de retirada, mas
permanecer sujeito a todas as obrigações. deve permanecer sujeito à todas as

obrigações.
4. O Conselho de Governadores deve
adotar regulamentações que se façam
necessárias para a implementação deste
Arti20.

18. EMENDA AO ARTIGO 4S (UQUIDAÇÃO DE CONTAS)

3. O pagamento de ações compradas de volta
pelo Banco neste artigo deve ser governado
pelas seguintes condições:
8. Os pagamentos devem ser feitos na moeda
do Estado que recebe o pagamento ou, se tal
moeda não estiver disponíve~ em ouro ou
em moeda conversível.

3. O pagamento de ações compradas de volta
pejo Banco neste artigo deve ser governado
pelas seguintes condições:
a. Os pagamentos devem ser feitos na moeda
do Estado que recebe o pagamento ou, se tal
moeda não estiver disponíve~ em qualquer
moeda conversível.
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19. EMENDA AO ARTIGO 47 (ENCERRAMENTO DE OPERAÇÕES)

1. O Banco pode encerrar suas operações 1. O Banco pode encerrar suas operações
com relação à novos empréstimos., garantias com relação à novos empréstimos, garantias
através de uma decisão do Conselho de e investimentos de lucro através de uma
Governadores exercendo a maioria do poder decisão do Conselho de Governadores
total de votos dos membros, incluindo a exercendo a maioria de setenta e cinco pôr
maioria do poder de voto total dos membros cento do poder total de votos.
regionais.

20. EMENDA AO ARTIGO 49 (DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS)

2, Depois de se tomar a decisão de fazer a 2, Depois de se tomar a decisão de fazer a
distribuição de acordo com o parágrafo distribuição de acordo com o parágrafo
precedente, o Conselho Diretor pode, por precedente, o Conselho Diretor pode
dois terços do votos, fazer distribuições decidir fazer distribuições sucessivas dos
sucessivas dos ativos do Banco para os ativos do Banco para os membros até que
membros até que todos os ativos sejam todos os ativos sejam distribuidos. A
distribuídos. A distribuição deve estar sujeita distribuição deve estar sujeita à liquidação
à liquidação de todos os protestos de todos os protestos extraordinários do
extraordinários do Banco contra cada Banco contra cada membro.
membro.

21. EMENDA AO ARTIGO 60 (EMENDAS)

1. Qualquer proposta para introduzir
modificações neste Acordo, seja vinda de
um membro, um governador ou do Conselho
Diretor, deve ser comunicada ao Presidente
do Conselho de Governadores, que devem
apresentar a proposta diante do Conselho. Se
a emenda proposta é aprovada pelo
Conselho, o Banco deverá, através de carta
circular ou telegrama, perguntar aos
membros se eles aceitam a emenda. Quando
dois terços dos membros, tendo três quartos
do poder de voto total dos membros,
incluindo dois terços dos membros regionais
tendo três quartos do poder de voto total dos
membros regionais, aceitarem a emenda
proposta, o Banco deve certificar o fato
através de comunicação formal endereçada
aos membros.

1. Qualquer proposta para introduzir
modificações neste Acordo, seja vinda de
um membro, um governador ou do Conselho
Diretor, deve ser comunicada ao Presidente
do Conselho de Governadores, que devem
apresentar a proposta diante do Conselho. Se
a emenda proposta é aprovada pelo
Conselho, o Banco deverá, através de carta
circular ou fac-simile ou telegrama,
perguntar aos membros se eles aceitam a
emenda. Quando dois terços dos membros,
tendo três quartos do poder de voto total dos
membros, incluindo dois terços dos
membros regionais tendo três quartos do
poder de voto total dos membros regionais,
aceitarem a emenda proposta, o Banco deve
prontamente certificar o fato através de
comunicação formal endereçada aos
membros.
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22. EMENDA AO ARTIGO 62 (ARBITRAGEM)

No caso de uma disputa entre o Banco e o
Governo de um Estado que tenha deixado de
ser membro, ou entre o Banco e qualquer
membro no encerramento das operações do
Banco, tal disputa deve ser submetida à
arbitragem por um tribunal de três árbitros.
Um dos árbitros deve ser indicado pelo
Banco, outro pelo Governor do Estado em
questão, e o Terceiro árbitro, a menos que as
panes acordem de outro modo, deve ser
indicado por uma outra autoridade como
prescrito no regulamento adotado pelo
Conselho de Governadores. O terceiro
árbitro deve ter poder total de decidir sobre
todas as questões de procedimento em
qualquer caso onde as partes estejam em
desacordo sobre aquilo.

23. EMENDAS lNCIDENTAIS

No caso de uma disputa entre o Banco e o
um ex-membro, ou entre o Banco e um
membro sobre o encerramento das
operações do Banco, tal disputa dever ser
submetida à arbitragem por um tribunal
de três árbitros. Cada parte deve indi(ar
um árbitro e os dois árbitros indicados
devem escolher o ten:eiro, que pode ser o
Presidente. Se dentro de 30 dias do pedido
de arbitragem cada partido nio tiver
nomeado um árbitro ou se dentro de 15
dias após a indicação de dois árbitros o
terceiro árbitro não tiver sido indicado,
qualquer um dos partidos pode solicitar o
Presidente da Corte de Justiça
Internacional, ou qualquer outra
autoridade como foi prescrito nas
regulamentações adotadas pelo Conselho
de Governadores, para indicar um
árbitro. O procedimento dever ser
determinado pelos árbitros. Entretanto o
terceiro árbitro deve ter totaI poder para
decidir sobre todas as questões de
procedimento no caso de desacordo a
respeito de determinado assunto. Votos
majoritários dos árbitros devem se
suficientes para que se chegue a uma
decisão que deve ser final e unindo as
duas partes.

Dada a anulação dos Artigos 19 (Conselho e Honorários) e 20 (Reserva Especial) do Acordo, dos
parágrafos 10 e 11 desta Resolução, referências destes artigos nos Artigos 14 (Recipientes e
Métodos de Operações) e 15 (Limitações em Operações) ficam doravante anulados. Instrumentos
subsidiários devem ser emendados de acordo com as regras e regulamentações cabiveis.



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira I I 53509

ROBERTO JOAQUIM DE OLIVEIRA
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO

e INTÉRPRETE COMERCIAL
INGLÊS· ESPANHOL· FRANC~S . ITALIANO· ROMENO

TRADUCÃO OFICIAL

TRADUÇÃO NO 1-24651/01 LIVRO NO 163 FOLHAS NO

Eu. abaixo assinado, ROBERTO JOAQUIM DE OLIVEIRA, Tradutor
Público Juramentado e Intérprete Comercial. certifico que a tradução fiel de
um documento. em idioma Inglês para o vernáculo, que me foi apresentado,
é do seguinte teor:

AFRlCAN DEVELOPMENTBANK

ASSEMBLÉIA DE GOVERNADORES

Resoluçio B/BG/2001/08

Adotada na Tri~ésimaSexta Reunião Ordinária do
African DeveIoprnentBank, em 29 de maio de 2001

Emendas do Convênio Constitutivo do African Development Bank

A ASSEMBLÉIA DE GOVERNADORES, COM RELAÇÃO AO:

1. Convênio Constitutivo do African Development Bank (o "Convênio do
Banco"), particularrnenteaos Artigos 1 (Objeto), 29 (poderes da Assembléia
de Governadores), e 60 (Emendas), e

2. Relatório do Comitê Consultivo dos Governadores (GCC) do African
Development Bank (o "Banco"). conforme previsto no Documento
ADBIBGfWP/2001/09 (o "Relatório");

I

~ TENDO CONSIDERADO o Relatório, particularmente as recomendações
I do GCC para alterar detenninadas Emendas do Convênio do Banco para: (i)
J' harmonizar a maioria dos votos neste com as novas maiorias de votos do
/

Artigo 35. adotadas de acordo com a Resoluçào BIBG/98/04; (ii) remover
todas as disposições obsoletas do Convênio do Banco, e (iii) harmonizar o
Convênio do Banco, confonne apropriado, com os Atos Constitutivos de
outros MDBs.

NESTE ATO DECIDE alterar os Artigos I (Objeto), 5 (Capital
Autorizado), 6 (Subscrição de Ações), 7 (Pagamento de Subscrição), 14
(Receptores e Métodos de Operação), 15 (Limitações de Operações), 16
(Disponibilidade de Moedas para Empréstimos Diretos), 17 (Princípios
Operacionais). 18 (Termos e Condições dos Empréstimos Diretos e
Garantias), 19 (Comissão e Taxas), 20 (Reserva Especial), 26 (Avaliação de
Moedas e Detern1inação de Conversibilidade), 27 (Uso de Moedas), 28
(Manutenção do Valor de Investimentos em Moedas do Banco). 30
(Composição da Assembléia de Governadores), 40 (Canal de Comunicações,

~
Depositários), 44 (Suspensão), 45 (Quitação de Contas), 47 (Tém1ino das
Operações), 49 (Distribuição de Ativo), 60 (Emendas) e 62 (Arbitragem) do
Convênio do Banco. conforme mais detalhadamente previsto abaixo::

I
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I (I Para facilitar a referência, as mudanças específicas encontram-se realçadas
em negrito.)

1. EMENDA AO ARTIGO 1 DO CONVÊNIO DO BANCO (OBJETO)

O Artigo 1 do Convênio do Banco é neste ato alterado, devendo ser lido
conforme segue:

A finalidade do Banco . deverá ser contribuir .para o desenvolvimento
econômico sustentável e progresso. social. de seus membros regionais 
individual e conjuntamente.

2. EMENDA AO ARTIGO 5 DO CONVÊNIO DO BANCO (CAPITAL
AUTORIZADO)

O Artigo 5, subparágrafosl e 2 do Convênio do Banco, é neste ato alterado,
devendo ser lido confonne segue:

L a. O capital autorizado inicial do Banco deverá ser de 250.000.000
unidades de conta. Este deverá ser dividido em 25.000 ações com valor
nominal de 10.000 unidades de conta cada ação, que deverão ser
disponibilizadas para subscrição.: pelos membros. O capital autorizado
poderá ser aumentado em conformidade com o parágrafo 3 do presente
artigo.

b. O valor de uma unidade de conta deverá ser equivalente a um Direito
Especial de Saque (SDR) do FUDdoMonetário Internacional ou
qualquer unidade adotada para ·0 mesmo propósito pelo Fundo
Monetário Internaciooal.

2. O capital autorizado deverá ser dividido em ações integralizadas e
ações sujeitas a resgate. A proporção entre as ações integralizadas e as
ações sujeitas a resgate deverá ser determinada pela Assembléia de
Governadores periodicamente. As aç6essujeitasa resgate deverão estar
sujeitas a resgate pelo propósito definido no parágrafo 4(a) do artigo 7

l
i do presente Convênio. .

I
3. EMENDA AO ARTIGO 6 no CONVÊNIO no BANCO
(SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES),

I

l
i. o Artigo 6(4) do Convênio do Banco é neste ato alterado. devendo ser lido

conforme segue:

: 4. As ações inicialmente subscritas pelos Estados que adquiriram associação

l
i em conformidade com o parágrafo (1) do artigo 64 do presente Convênio

deverão ser emitidas por valor nominal. As outras ações deverão ser
emitidas por valor nominal, salvo se a Assembléia de Governadores

I decidir em circunstâncias especiais emiti-las em outros termos.
I
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4. EMENDA AO ARTIGO 7 DO CONVÊNIO DO BANCO
(PAGAMENTO DE SUBSCRIÇÃO)

O Artigo 7. subparágrafos 2 e 4 do Convênio do Banco, é neste ato alterado.
devendo ser lido conforme segue:

2. Os pagamentos das quantias inicialmente subscritas pelos membros do
Banco para o capital integralizado .deverão ser efetuados em moeda
conversível. A Assembléia de Governadores deverá determinar a forma de
pagamento das outras quantias subscritas pelos membros para o capital
integralizado.

4. a. O pagamento das quantias subscritas para o capital sujeito a resgate do
Banco deverá estar sujeito à chamada somente na medida em que, e quando
for exigido pelo Banco para o cumprimento de suas obrigações incorridas, de
acordo com o parágrafo l(b) e (d) do artigo 14, na tomada de empréstimos
de fundos para a inclusão de seus recursos de capital ordinário ou garantias
debitáveis para os referidos recursos.

b. No caso das referidas chamadas, o pagamento poderá ser efetuado a
critério do membro relacionado em moeda conversível ou na moeda exigida
para quitar a obrigaçào do Banco para o propósito pelo qual a chamada foi
feita.

c. As chamadas de subscrições nào pagas deverão ser uniformes em
percentagem sobre todas as ações sujeitas a resgate.

5. EMENDA AO ARTIGO 14 DO CONVÊNIO DO BANCO
(RECEPTORES E MÉTODOS DE OPERAÇÕES)

O Artigo l4( 1)(c) do Convênio do Banco é neste ato alterado, devendo ser
lido confonne segue:

1. Em suas operaç.ões, o Banco poderá oferecer ou facilitar o fmanciamento
para qualquer membro regional, subdivisão política ou qualquer órgào desta
ou para qualquer instituição ou empreendimento no território de qualquer
membro regionaL bem como para órgàos internacionais ou regionais ou
instituições relacionadas ao desenvolvimento da África. Estando sujeito às
disposições deste capítulo, o Banco poderá realizar as suas operações em
qualquer um dos seguintes modos:

c. Pelo investimento dos fundos referidos no subparágrafo (a) ou (b) deste
parágrafo no capital acionário de um empreendimento ou instituiçào em
beneficio de um ou mais membros regionais; ou
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6. EMENDA AO ARTIGO 15 DO CONVÊNIO DO BANCO
(LIMITAÇÕES DE OPERAÇÕES)

O Anigo 15(4) do Convênio do Banco é neste ato alterado, devendo ser lido
conforme segue:

4. a. No caso de investimentos feitos em virtude do parágrafo l(c) do artigo
14 do presente Convênio fora dos recursos do capital ordinário do Banco, a
quantia total pendente nào deverá, em nenhum momento, exceder a
porcentagem fixada pela Assembléia de Governadores, da quantia total
do capital integralizado do Bancojuntamente com as reservas eo superávit
incluído em seus recursos do capital ordinário [excetuando-se, contudo, a
reserva especial prevista no anigo 20 do presente Convênio.2

]

eo texto entre colchetes será apagado seo artigo 20 e a reserva especial
forem incorporadas às reservas gerais.)

b. No momento em que isso for feito, a quantia de qualquer investimento
específico referido no subparágrafo precedente nào deverá exceder uma
porcentagem do capital acionário da instituição ou empreendimento
envolvido. que o Conselbo de Diretores tiver fixado para qualquer
investimento a ser feito em virtude do parágrafo l(c) do artigo 14 do
presente Convênio. Em hipótese nenhuma o Banco deverá buscar obter pelo
referido investimento uma participação majoritária na instituição ou
empreendimento relacionado.

7. EMENDA AO ·ARTIGO 16 DO CONVÊNIO DO BANCO
(DISPONIBILIDADE DE MOEDAS PARA EMPRÉSTIMOS
DIRETOS)

TRADUÇÃO Nº 1-2465]/01

i,
LIVRO Nº 163 FOLHAS NQ 4

o Artigo] 6(a) do Convênio do Banco é neste ato alteradot .devendo ser lido
confonne segue:

Na realização de empréstimos diretos, o Banco deverá fornecer à mutuária
moedas que não sejam a moeda do membro em cujo território o projeto em
questão deverá ser realizado (essa última moeda sendo denominada
doravante. no presente. a '1noeda local"). as quais são exigidas para cumprir
o dispêndio de câmbio estrangeiro no referido projeto; ressalvando-se
sempre que o Banco poderá, na realização de empréstimos diretos, oferecer
financiamento para alcançar o dispêndio local sobre o projeto referido.

I a. Quando este puder fazê-lo pelo fornecimento de moeda local sem vender
I

I qualquer pane de sua panicipação em moedas conversíveis; ou
r
I
I
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8. EMENDA AO ARTIGO 17 DO CONVÊNIO DO BANCO
(PRINCÍPIOS OPERACIONAIS)

o Artigo 17(1)(d) do Convênio do Banco é neste ato alterado. devendo ser
lido conforme segue:

TRADUÇÃO Nº
I
i

I
I
I
I
!

1-24651/01 LIVRO Nº 163 FOLHAS Nº 5

o artigo] 9 do Convênio é neste ato anulado.

10. EMENDA AO ARTIGO 19 DO CONVÊNIO DO BANCO
(COMISSÃO E TAXAS)

1. As operações do Banco deverão ser realizadas em confonnidade com os
seguintes princípios:

d. Os procedimentos de qualquer empréstimo, investimento ou outro
financiamento empreendido nas .operações ordinárias do Banco deverão ser
utilizados somente para a obtenção em países membros de mercadorias e
serviços produzidos em países membros, exceto qualquer caso em que a
Conselho de Diretores [«anulação »] determinar para pennitir a
obtenção em um país que não seja membro ou de mercadorias e serviços
produzidos em um país que não seja membro em circunstâncias especiais
tomando a referida obtenção apropriada. confonneno caso de um país que
não sej a membro em que uma quantia significante de financiamento tenha
sido fornecida ao banco [« anulação »J.
9. EMENDA AO ARTIGO 18 DO CONVÊNIO DO BANCO (TERMOS
E CONDIÇÕES PARA EMPRÉSTIMOS E GARANTIAS DIRETAS)

O Artigo 18(3)(c) do Convênio do Banco é neste ato alterado, devendo ser
lido conforme segue:

3. No caso de empréstimos diretos feitos ou de empréstimos garantidos pelo
Banco, o Banco:

c. Deverá declarar expressamente a moeda em que todos os pagamentos para

o Banco de acordo com o convênio relacionado devem ser efetuados. A
cri tério da mutuária, contudo, os referidos pagamentos poderão sempre ser
efetuados em moedacoDversível. ou, sujeitos ao convênio do Banco, em
qualquer outra moeda~ e

I

I
i

I
11. EMENDA AO ARTIGO 20 DO CONVÊNIO DO BANCO

r
(RESERVA ESPECIAL)

O artigo 20 do Convênio do Banco é neste ato anulado.
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12. EMENDA AO ARTIGO 26 DO CONVÊNIO DO BANCO
(AVALIACÃO DE MOEDAS E DETERl\UNACÃO DE
CONVERTIBILIDADE)

O Artigo 26 do Convênio do Banco é neste ato alterado, devendo ser lido
confonne segue:

Sempre que for necessário de acordo com o presente Convênio:

(i ) Avaliar qualquer moeda nos termos de outra moeda ou nos
termos de unidade: de conta definida no parágrafo I(b) do artigo
5 do presente Convênio. ou

(ii) Detenninar se qualquer moeda é conversível,

a referida avaliação ou detemunação. confonne possa ser ocaso. deverá ser
razoavelmente feita pelo Banco após consulta com o Fundo Monetário
Internacional.

13. EMENDA AO ARTIGO 27 DO CONVÊNIO DO BANCO (USO DE
MOEDAS)

O Artigo 27, subparágrafos I e 4 do Convênio do Banco é neste ato alterado.
devendo ser lido confonne segue:

1. Os membros não poderão manter ou impor quaisquer restrições na
detenção ou uso pelo Banco ou por qualquer receptor do Banco, para
pagamentos em qualquer local. de:

a. Moedas conversíveis recebidas pelo Banco·no pagamento de
subscrições ao capital do Banco de seus membros,

b. Moedas de membros compradas com as moedas conversíveis
referidas no subparágrafoprecedente;

c. Moedas obtidas pelo Banco por tomadas de empréstimo de acordo
com o parágrafo (a) do artigo 23 do presente Convênio, para inclusão
em seus recursos de capital ordinário;

d. Moedas recebidas pelo Banco no pagamento por causa do principaL
dos juros, di videndos ou outros encargos com respeito a empréstimos
ou investimentos feitos fora de quaisquer dos fundos referidos no
subparágrafo a ao c ou em pagamentos de comissões ou taxas com
respeito as garantias emitidas pelo Banco; e

e. Moedas que não sejam as suas próprias. recebidas por um membro do
Banco em distribuição do rendimento líquido do Banco em
conformidade com o artigo 42 do presente Convênio.
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4. O Banco não deverá utilizar moedas que este detiver na compra de
outras moedas de seus membros, exceto:

a. Para cumprir as suas obrigações existentes, ou

b. De acordo com uma decisão do Conselho de Diretores.

14. EMENDA AO ARTIGO 28 DO CONVÊNIO DO BANCO
(MAN{;TENÇÃODO VALOR DA PARTICIPAÇÃO EM DINHEIRO
DO BANCO)

O Artigo 28 do presente Convênio é neste ato alterado, devendo ser lido
conforme segue:

1. Sempre que o valor nominal da moeda de um membro for reduzido em
tennos de unidade de conta definida no parágrafo l(b) do artigo 5 do
presente Convênio, ou o seu valor de câmbio estrangeiro tiver, na opiniào do
Banco, sido desvalorizado em uma extensão significante. o referido membro
deverá pagar ao Banco dentro de um tempo razoável uma quantia de sua
moeda exigida para manter o valor de toda a referida moeda detida pelo
Banco em razào de sua subscrição.

2. Sempre que o valor nominal da moeda de um membro for aumentado nos
termos da referida unidade de cont~ ou o seu valor de câmbio estrangeiro
tiver. na opinião do Banco, sido elevado em uma extensào significante, o
Banco deverá pagar ao referido membro dentro do tempo razoável uma
quantia da referida moeda exigida para ajustar o valor de toda a referida
moeda detida pelo Banco em razão de sua subscrição.

3. O Banco, no caso considerado no parágrafo 1, ou o membro. no caso
considerado no parágrafo 2, poderá renunciar os seus direitos de acordo
com o presente artigo.

15. EMENDA AO ARTIGO 30 DO CONVÊNIO DO BANCO
(ASSEMBLÉIA DE GOVERNADORES: COMPOSIÇÃO)

O Artigo 30(1) do Convênio do Banco é neste ato alterado, devendo ser lido
confonne segue:

1. Cada membro deverá ser representado na Assembléia de Governadores e
deverá nomear um governador e um governador suplente. Estes deverâo ser
pessoas de aha competência e ampla experiência em assuntos econômicos e
financeiros e de\'crào ser nacionais e membros do Estado. Cada governador e
suplente deverá prestar serviços por cinco anos. estando sujeito à rescisão da
nomeação a qualquer momento, ou à reeleição. a critério do membro que
estiver nomeando. Nenhum suplente poderá votar. exceto na ausência de seu
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chefe. Em suas reuniões ordinárias, a Assembléia deverá designar um dos
govemadores como Presidente da Assembléia. O Presidente da Assembléia
deverá ocupar o cargo até a eleição de um sucessor na próxima reunião
ordinária da Assembléia, salvo se diversamente decidido pela Assembléia
de Governadores.

16. EMENDA AO ARTIGO 40 DOCONVÊNJO.DOBANCO (CANAL
DE COl\fUNICAÇÔES; DEPOSITÁRIOS)

O Artigo 40(3) do Convênio do Banco é neste ato alterado. devendo ser lido
confonne segue:

3. O Banco poderá deter o seu ativo [« anulação »Jjtmto aos depositários
que o Conselho de Diretores determinar.

17. EMENDA AO ARTIGO 44' no CONVÊNIO DO BANCO
(SUSPENSÃO)

o Artigo 44 do Convênio do Banco é neste ato alterado, devendo ser lido
confonne segue:

1. Se um membro deixar de cumprir quaisquer de suas obrigações de
acordo com o presente Convênio ou qualquer obrigação ao Banco
decorrente das operações de acordo com o presente Convênio. a
Assembléia de Governadores poderá suspender o referido membro por
uma decisão da Assembléia de Governadores representando não menos
que setenta por cento do poder votante total dos membros. A Assembléia
de Governadores poderá, no lugar de uma suspensão do quadro de
associados, ordenar uma suspensãGdos direitGs votantes do referido
membro mediante os termos e condições que possam ser estabelecidos
pela Assembléia de Governadores, de acordo com os regulamentos
adotados em conformidade come> parágrafo 4 deste artigo.

2. O membro suspenso dD quadro de associados deverá
automaticamente deixar de ser membro do Banco 1 (um) ano a partir da
data de sua suspensão, salvo se a Assembléia de Governadores. durante
o período de um ano, decidir pela mesma maioria necessária para
suspensão reintegrar o membro à idoneidade.

3. Enquanto estiver sob suspensão do quadro de associados. um membro
não deverá estar autorizado a exercer quaisquer direitos de acordo com
o presente Convênio, com exceção do direito de renúncia, mas deverá
permanecer sujeito a todas as obrigações.

4. A Assembléia de Governadores deverá adotar os regulamentos que
possam ser necessários para a implementação deste artigo.

TRADUÇÃO Nº

I
i
I
,

I

I
I
i

I
i
,
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18. EMENDA AO ARTIGO 45 DO CONVÊNIO DO BANCO
(QUITAÇÃO DE CONTAS)

O Artigo 45(3)(c) do Convênio do Banco é neste ato alterado, devendo ser
lido confonne segue:
3. O pagamento das ações recompradas pelo Banco de acordo com o
presente artigo deverá ser regido pelas seguintes condições:
c. Os pagamentos deverào ser efetuados na moeda do Estado que estiver
recebendo o pagamento ou, se a referida moeda não estiver disponíveL em
moeda conversível.
19. EMENDA AO ARTIGO 47 DO CONVÊNIO DO BANCO
(TÉInlINO DAS OPERAÇÕES)
O artigo 47(1) do Convênio do Banco é neste ato alterado, devendo ser lido
confonne segue:
I. O Banco poderá tenninar as suas operações com respeito a novos
empréstimos, garantias einvestimeotos acionários por uma decisão da
Assembléia de Governadores exercendo uma maioria de setenta por cento
do poder "otante total.
20. El\1ENDA AO ARTIGO 49 DO CONVÊNIO DO BANCO
(DISTRIBUIÇÃO DE ATIVO)
O Artigo 49(2) do Convênio do Banco é neste ato alterado. devendo ser lido
confornle segue:
2. Após uma decisão de efetuar uma distribuição ter sido tomada em
confonnidade com o parágrafo precedente, °Conselho de Diretores poderá
decidir fazer as distribuições sucessivas do ativo do Banco aos membros até
que todo o ativo tenha sido distribuido. Esta distribuição deverá estar sujeita
à quitação prévia de todas as reivindicações pendentes do Banco contra cada
membro.

21. EMENDA AO ARTIGO 60 DO CONVÊNIO no BANCO
(EMENDAS)

o Artígo 60( 1) do Convênio do Banco é neste ato .alterado, devendo ser lido
confonne segue:

TRADUÇÃO N2
I
!
I
I

I
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1. Qualquer proposta para introduzir modificações ao presente Convênio,
tenha surgido de um membro, um governador ou do Conselho de Diretores,
deverá ser comunicada ao Presidente da Assembléia de Governadores, que
deverá trazer a proposta perante a Assembléia. Se uma emenda proposta for
aprovada pela Assembléia, o Banco deverá, por carta circular, fac-símile ou
telegrama, perguntar aos membros se eles aceitam as emendas propostas.
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Quando dois terços dos membros, tendo três quartos do poder votante total
dos membros, incluindo dois terços dos membros regionais tendo três
quartos do poder votante total dos membros regionais, tiverem aceitado a
emenda proposta. o Banco deverá imediatamente certificar o fato mediante
uma comunicação formal endereçada aos membros.

22. EMENDA AO ARTIGO 62»0 CONVÊNIO DO BANCO
(ARBITRAGEM)

O Anigo 62 do Convênio do Banco é neste ato alterado, devendo ser lido
confonne segue:

No caso de urna controvérsiae-ntre o Banco e um membro antigo, ou
entre o Banco e um membro mediante o término das operações do
Banco, a referida controvérsia deverá ser submetida ia arbitragem por
um tribunal de três árbitros. Cada parte deverá nomear um árbitro, e os
dois árbitros assim nomeados· deverão nomear o terceiro, que deverá ser
o Presidente. S~ dentro de30 dias, ou se dentro de ]5 dias da nomeação
de dois árbitros, o terceiro árbitro não tiver sido nomeado, qualquer
uma das partes poderá solicitar ao Presidente do Tribunal de Justiça
Internacional, ou a outra autoridade que possa ter sido prescrita pelos
regulamentos adotados pela Assembléia de Governadores, que nomeie
outro árbitro. O procedimen.to deverá ser fixado pelos árbitros.
Entretanto, o terceiro árbitro deverá ter pleno poder. para quitar todas
as questões do procedimento em caso de desacordo a esse respeito. O
voto da maioria dos árbitros deverá ser suficiente para alcançar uma
decisão que deverá ser final e obrigatória para as partes.

23. EMENDAS INCIDENTAIS

Com a anulação dos Artigos 19 (Comissão e Taxas) e 20 (ReseIV3 Especial)
do Convênio do Banco prevista nos parágrafos 10 e 11 da presente
Resolução, a remissào recíproca a estes artigos nos Artigos 14 (Recipientes e
Métodos de Operação). e 15 (Limitações de Operações) fica neste ato
anulada. Os instrumentos subsidiários devem ser alterados em conformidadei

I com as normas e regulamentos aplicáveis.

! FICA. AINDA1 DECIDIDO que as emendas do Convênio do Banco
I
i contidas na presente Resoluçào deverào entrar em vigor na data prevista no
i artigo 60(4) do Convênio do Banco, seguindo a adoção da Resolução e a
I aceitação das emendas neste pelos Membros em conformidade com o artigo
~ 60( 1) do Convênio do Banco.
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Aviso n° 1.272 - SAP/C. Civil.

Em 21 de novembro de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado SEVERINO CAVALCANTI
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto das Emendas ao Convênio Constitutivo
do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD.

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

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 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. Éda competência exclusiva do Congres
so Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

11- autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a au
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executi
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados
Federais e os Senadores, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, §4°, 150,11,153,111, e 153, § 2°, I;

* Inciso VII com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 04-6-1998.

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39,
§ 4°,150,11,153,111, e 153, § 2°, I;

* Inciso VIII com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios so
bre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;



X - decretar e executar a intervenção federal;
XI - remeter mensagem e plano de governo ao

Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão
legislativa, expondo a situação do País e solicitando as
providências que julgar necessárias;

XII-conceder indulto e comutar penas, com au
diência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XIII - exercer o comando supremo das Forças
Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-gene
rais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;

* Inciso XIII com redação dada pela Emenda
constitucional n° 23, de 2-9- 1999.

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Fe
deral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios,
o Procurador-Geral da República, o presidente e os di
retores do Banco Central e outros servidores, quando
determinado em lei;

XV - nomear, observado o disposto no art.73,
os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI- nomear os magistrados, nos casos previs
tos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII - nomear membros do Conselho da Repú
blica, nos termos do art.89, VII;

XVIII- convocar e presidir o Conselho da Repú
blica e o Conselho de Defesa Nacional;

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo
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XII- apreciar os atos de concessão e renovação 111- iniciar o processo legislativo, na forma e nos
de concessão de emissoras de rádio e televisão; casos previstos nesta Constituição;

XIII- escolher dois terços dos membros do Tri- IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as
bunal de Contas da União; leis, bem como expedir decretos e regulamentos para

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo re- sua fiel execução;
ferentes a atividades nucleares; V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; VI - dispor, mediante decreto, sobre:
XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora- *Inciso VI, caput com redação dada pela Emen-

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pes _ da Constitucional n° 32, de 11-9 -2001.
quisa e lavra de riquezas minerais; a) organização e o funcionamento da adminis-

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou tração federal, quando não implicar aumento de des-
concessão de terras públicas com área superior a pesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
dois mil e quinhentos hectares. *Alínea a acrescida pela Emenda Constitucional

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado nO 32, de 11-9-2001.
Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão b) extinção de funções ou cargos públicos,
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de quando vagos;
órgãos diretamente subordinados à Presidência da * Alínea b acrescida pela Emenda Constitucio-
República para prestarem, pessoalmente, informa- nal n° 32, de 11-9-2001.
ções sobre assunto previamente determinado, impor- VII- manter relações com Estados estrangeiros
tando em crime de responsabilidade a ausência sem e acreditar seus representantes diplomáticos;
justificação adequada. VIII - celebrar tratados, convenções e atos inter-

*Artigo, caput, com redação dada pela Emenda nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
Constitucional de Revisão n° 2, de 7-6-1994. IX - decretar o estado de defesa e o estado de

§ 1° Os Ministros de Estado poderão compare- sítio;
cer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou
a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e
mediante entendimentos com a Mesa respectiva,
para expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2" As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal poderão encaminhar pedidos escrítos de
informações a Ministros de Estado ou a qualquer das
pessoas referidas no caput deste artigo, importando em
crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendi
mento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de
informações falsas.

*§ 2° com redação dada pela Emenda Constitu
cional de Revisão nO 2, de 7-6 -1994.

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

11 - exercer, com o auxilio dos Ministros de Esta
do, a direção superior da administração federal;



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.411, DE 2002

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MSC n° 331/2002

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Plenário Franco Montoro, 20 de novembro de
2002. - Deputado Aldo Rebelo, Presidente.

Art 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 24 de Junho de 1983. - Se
nador Nilo Coelho, Presidente.

DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1983

Aprova o Texto do Acordo Constituti
vo do Banco Africano de Desenvolvimen
to, Celebrado em Cartum, a 4 de Agosto de
1963, emendado pela Resolução 5-79,
Adotada pelo Conselho de Governadores,
Em Abdijan, A 17 de Maio de 1979.

Art. 1° É aprovado o texto do Acordo Constitu
tivo do Banco Africano de Desenvolvimento, cele
brado em Cartum, a 4 de agosto de 1963, emenda
do pela Resolução n° 5-79, adotada pelo Conselho
de Governadores, em Abdijan a 17 de maio de
1979.

Aprova o texto do Acordo de Assis
tência Judiciária em Matéria Penal entre
a República Federativa do Brasil e a
Ucrânia, celebrado em Kiev, em 16 de ja
neiro de 2002

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54).)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo de
Assistência Judiciária em Matéria Penal entre a Re
pública Federativa do Brasil e a Ucrânia, celebrado
em Kiev, em 16 de janeiro de 2002.

Parágrafo único. Rcam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
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XIX - declarar guerra, no caso de agressão es- Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
trangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou re- nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
ferendado por ele, quando ocorrida no intervalo das Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, promul-
sessões legislativas, e, nas mesmas condições, de- go o seguinte
cretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o refe
rendo do Congresso Nacional;

XXI- conferir condecorações edistinções hono
rificas;

XXII- permitir, nos casos previstos em lei comple
mentar, que forças estrangeiras transitem pelo território
nacional ou nele permaneçam temporariamente;

XXIII- enviar ao Congresso Nacional o plano plu
rianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as
propostas de orçamento previstos nesta Constituição;

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacio-
nal, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa, as contas referentes ao exercício anterior

XXV - prover e extinguir os cargos públicos fe
derais, na forma da lei;

XXVI - editar medidas provisórias com força de
lei, nos termos do art.62;

XXVII - exercer outras atribuições previstas
nesta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República po
derá delegar as atribuições mencionadas nos incisos
VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado,
ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado
Geral da União, que observarão os limites traçados
nas respectivas delegações.

SEÇÃO 111
Da Responsabilidade do Presidente da República

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos
do Presidente da República que atentem contra a
Constituição Federal e, especialmente, contra:

I - a existência da União;
11- o livre exercício do Poder Legislativo, do Po

der Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federação;

111- o exercício dos direitos políticos, individuais
e sociais;

IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;
VI - a lei orçamentária;

. . VII- o cumprimento das leis e das decisões judi
c�a�S.

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos
em lei especial, que estabelecerá as normas de pro
cesso e julgamento.
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MENSAGEM N° 331

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art 49, inciso I. com

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Fe
deral, submeto à elevada consideração de Vossas

Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exterio
res, o texto do Acordo de Assistência Judiciária em
Maléria Penal entre a República Federativa do Brasil
e a Ucrânia., celebrado em Kiev, em 16 de janeiro de
2002.

Brasília, 6 de maiode 2002. - F.mando Henrique
cardoso.

Brasília, 5 de abril de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República

Tenho 8 honra de Slbmeter à elevada
consideração de \bssa Excelência o anexo projeto de
Mensagem pela qual se encatrinha ao referendo do
Congresso Nadonal o teJdo do.~ de Assistência
JucIie:íáIia em Matéria Pena", igualmenle em anexo,
celebrado ema o Governo da Reptj>lica Federariva do
Brasil e o Govemoda Uctània, emKiev, em 16de janeiro
de 2002.

2. O Ministério da Justiça participou de todas as
etapas de negociação do referido instrumento, tendo
igualmente integrado a delegaçio brasileira que ne
gociou o lex10 final do Acordo.

3. O Acordo inscreve-se no marco de estreita
mento das relações entre os dois países no da coope
ração judiciária. constituindo o primeiro instrumento
firmado sobreo tema com aquele país. ao qual deverá
naturalmente somar-se a celebração de outros atos
biaterais n8$se cada vez mais importante das rela·
ções internacionais.

4. A ex8l11>1o de outros Ac:ordos que o Brasíl
vem assinando com países de diferentes regiões e
tradições jurídicas, o presente texto prevê extenso
elenco de procedimentos por meio dos quaisas auto
ridades competentes de ambos os Estados deverão
prestar aaeistência mú1ua para a inveatigaçio de deli·
tos e para a condução de processos judiciais de natu
reza penal. A assistência a ser concedida inclui, so
bretudo, coopel8ção para a produção de provas em
matéria penal e para a execução de medidas sobre
bens produtos de delito.

5. O Acordo estabelece algumas salvaguardas
que permitem aos paises. se necessário, denegar a
assistência. As hipóteses previstas para tal indeferi·
mento referem-se a delitos de caráter militar e à pos
sibilidade de conflito no tocante à segurança nacional
da Parte requerida. Por outro lado. foi conte"lllado
dispositivo pelo qual o deslocamento de pessoas
cumprindo sentença em um dos países, em atendi-

mento a pedido de cooperação para prestar dePoi
mento no outro Estado. está condicionado aoconsen
timento do depoente, assim corno das Autoridades
Centrais de arroos os países.

6. Dada a crescente freqüência da extensão do
caráter transnacional a delitos de relevo, o Acordo re
veste-se de importância fundamental para o combate
de práticas criminosas que envolvem os dois palses.
Busca-se, em suma, aumentar. por meio de medidas
de aproximação de legislações previstas em instru
mentos desset~ a eficiência da cooperação judiciá
ria com o exterior.

7. Uma vez que é da competência exclusiva do
Congresso Nacional resolver definitivamente sobre
Acordos, nos termos do inciso I do Art. 49 da Constitu
ição Federal. permito-me submeter projeto de Mensa
gem presidencial, juntamente com cópias autênticas
do referido instrumento, para que Vossa Excelência,
caso esteja de acordo, encaminhe o assunto à aprecio
ação do Poder Legislativo.

Respeitosamente. - Celso Ulfer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.

Acordo de Assistência Judiciária em Matéria
Penal entre a Rep(t)lica Federativa do Brasil e a
Ucrânia.

A República Federativa do Brasil e a Ucrânia.
{doravante denominadas 'Partes"}, Desejosos de fa·
cilitar a execução das tarefas dos órgãos competen
tes pelo cumprimento da lei de ambos os países, na
investigação, inquérito, ação penal e prevenção c:b
crime por meio de cooperação e assi$lência judiciária
mútua em matéria penal, Acordam o seguinte:

ARTIGO I
Alçance de Aaaiatincia

l. As Partes ae obrigam a prestar assistência
mútua, nos termos do presenle Acordo, em matéria
de investigação. inquérito. açio penal, prevenção de
crimes e processos relacionados a delitos de nature·
za criminal.

2. A assistência incluirá:
a) tomada de depoimentos ou declarações de

pessoas;
b) fornecimento de documentos. registros e

bens;
c) localização ou identificação de pessoas

físicas ou jurídicas ou bens;
d) entrega de documentos;
.) transferência de pessoas sob custódia para

prestar depoimento ou outros fins:
f) execução de pedidos de busca e apreensão;
g) assistência em procedimentos relac~~

a imobilizaç&o e conli&co de bens, restituição,
cobrança de mulas; e

h)qualquer outra forma de assistência nao
Qroibida l)eIas leis da Parte Requerida.

3. A 856istência será prestada ainda que o fato
sujeito a investigação. inquérito ou ação penal não
seja punível na legislação de anbas as Partes.
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4. O presente Aoo«Jo destina-se tIo-somente a
assistência judiciária mútua entre as Partes. Seusdis
positivos não darão direito aqualquer Odivíduode ob
ter, suprimir ou excluir qualquer prova ou impedir que
ums soIiciIaçAo seia atendida.

ARTIGO 11
Auaoridadea Centreis

1. As Partes deslgnarào Autoridades Centrais
para enviar e receber solicitações em observância ao
presente Acordo.

2. Para a RepWb Federativa do Brasil, a Autori
dade Central sef'á o Ministério da Justiça. Pata a Ucrâ
nia. as Autoridades Cenh'8is serAo o Ministério da Jus
tiça, em caso de processos judiciais, e a Procurado
ria-GeraI em caso de investigações ou inquéritos.

3. As Auloridedes <Mltrais se oom.micarão <tire

tamenle paraas finalidades estiputadas nesleAcoràJ.

ARnGOIII
Rutri;õea ti Aeaia&incia

1. A Adoridade Central da Palte Requerida po
derá negar assistência se:

.} a soIiciIaçIo referir-se a delito previsto na 18
gi&laçãomiIiIar, semconludoconsIituircrimeconun;

b)o aterxime(jo à solicitaçAo prejUdicara segu
rança ou inleresses essencieis semelhantesda Parte
Requerida: ou

c)a soIiciIação não for feira de conlormidBde
com o AOOIdo.

2. Anes de negar a aI s· &êrcis com bese no da
posto neste artigo, a Alàeidelde C8ràaI da PMe Re
querida deverá consulara AYoridade eenra' eis P..
Requer&rWe peIB aveIiIr &8 a assistência pode ser pre&

1ada sobas~COII8ideI'"nec essánas. caso
li Parle Requeranta -*Ia8688 assistência oondiciona
do. tais condiç6es deYerfIo ser re&peiladas

3.Caso a AuIoridade Cenrat da Pooe Requerül
negue a assistência. dB'IIeIá irtfcmW à ALtoridBda Cen
trai da P8Ite Requerene das r1IZIOes dessa dertegllÇio.

ARllGOIV
Forma e Conteúdo das Solicitações

1.A solicitação de assistência deverá ser feita por
escrito, a menos que a Autoridade Central da Parte
Requerida acate solicitação sob outra fama, em situa
ções de urgência. Nesse caso, se 8 sotic::itação não ti·
ver sido feita por escrito, deverá ser a mesma confir
mada. por escrito, no prazode dezdias, a menos que a
Autoridade Central da Parte Requerida concorde que
seja feita de 0008 formfl. A soIicifação será acompa
nhada de tradução para o idioma da Parte Requerida.

2.A soIicitaçAo deverá oorter as seguintes infor
mações:

.) o nome da a"'oridade que conduz a investi
gação, o inquérito, a ação penal ou o procedimento
relacionado com a solicitação;

b) descrição da matéria e da natureza da
investigação, do inquérito. da ação penal ou do
procedimento, incluindo. até onde for possivel
detenniná-lo, o delito especifico em questão;

c;} descrição da prova. informações ou outra
assistência pretendida; e

d) declaração da finalidade para a qual a prova,
as informaçõesou outra assistência são necessárias.

3.Quando necessário. possível. a solicitação
deverá também conter:

.) informaçAo sobre a identidade e a localização
de qualquer pessoa flsica ou juridica de quem se
busca t.n8 pn:wa;

b) informação sobre a idenbdade e a localização
de uma pessoa física ou juridica. ser intimBda. o seu
envoMmento com o processo e o procedimento de
intimação cabiveI;

c) inlormação sobrea identidade e a localização
de uma pessoafísica ou jurkkaoude um objetoa ser
enconJrado;

d}descrição precisa do local ou pessoa física ou
ilJridicaa ser revistado edosbens. serapreendidos;

.) descrição da forma sob a qual qualquer
depoirner*) ou declaração deva 891 tomedo e
registt&do;

f) lisIa das pergurU8 a ....em feilas às pB18D8S
mencion8das ,. soicíIaçio;

,) descriçAo dequa~_procecImenIo especá8l
a ser seguido no cumprimento da soicíIaçio;

h) ir*>nneçê5es quanto à ajuda de custo e ao
ressarcimento de despesas a que a pessoa tem
direto quando convidada a ~rec:er perante a
Parte Requerente; e

I) qualquer outra informação que possa ser
levada 80 conhecimenIo da Parte Requerida, para
facilitar" o cumprimento da solicitação.

ARTIGO V
Cumprimento de. SoUcàçõea

1. A AlJOridade Cer1ra1 da ParIa Requerida aten
derá irnediaIarner*t à soIiatação ou a transnDá, quan
do oportu.:>. à autoridede que tenha jurisdição para
fazê-b. As autoridades~tnes da Parte RequeOOa
envidarão todos os esforços no sentido de atender à soIi
~. A justiça da Parte Requerida dlwerá emitir inti
mações. rnandado6 de busca e apreensão ou outras or
dens necessárias ao cUl'Jllrimenlo da soIdação.
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2. A Altoridade Central da Parte Requerida pro
videnciará tudo o que for necessário e arcará com as
despesas de representação da Parte Requerente na
Parte Requerida, em quaisquer proa)dirnenlos origi
nados de uma solicitação de assistência, nos termos
deste Acord:>.

3. As solicitações senlo executadas de acordo
com as leis da Parte Requerida, a menos que os Ler
mos deste Acordo disponham de outra forma. O mé
todo de execução espacificado na solicitação deverá.
contudo. ser seguido. exceto no que tange às proibi
ções previstas nas leis da Parte Requerida.

4. Caso a Autoridade Central da Parle Requeri
da conclua queo atendirlMnoa l8nlI soIicilaçlo inter
ferirá no curso de uma investigaçio, inquérito. ação
penal ou procedimento em curso naquela Parte. po
derá determinar que se adie o atendimento àqueia
solicitação. ou optar por alendã-IB sob as condições
julgadas necessárias após consultas com a Autorida
de~raIda ParteRequerente. Casoa Parte Reque
rente aceite essa assistência condicionada, deverá
respeitar as condições estipuladas.

5. Quando solicilado pela Autoridade Central da
Parte Requerente. a Parte Requerida se~rá
ao máximo no sentido de manter o caráter confidenci
aI da solicitação e de leU oonteúdo. Se a lIOticitação
não puder seralendida sem a quebra dessa confiden
cialidade, a Autoridade CentIBI da Parte Requerida
disso infonnará a A~oridadeCentral da Parte Reque
rente. que então decidirá se...assim deve ou não
ser executada a soIicitélçIo.

6. A AuIoridIlIde Central da Parte Requerida
r8&pOnderá a indagaçOe& razoáveis efetuadas pela
Autoridade Central da Parte Requerente com relação
ao andamefj() de uma auistênciB soIk:iIadB.

7. A AlJoridade CemaI da Parte Requerida deverá
iriormv irneciatIItrMne a AúoridBde CeRraI da Parte
Reauer'et-H sobre o resullado do atendimento à soIicita
çã>. Caso a 6OIiciação seis negada. retardada ou adia
da, a Autoridade COraI da Parte Requerida infamará a
Alforidade Cenlral da Parte Requerente das razões di
denegaçã>. do atraso ou do adíanef*>.

ARTIGO VI
Custo.

A Parte Requerida arcará com todos os custos
relacionados ao atendimento da soliclação, com
exceção dos honorários devidos ao perito, as despesas
de tradução. interpretação e transcrição, bem como
ajUdas de CUS10 e despesas resuttantes do transpol1e
de pessoas. de acordo com os Artigos X e XI do
presente Acordo. casos em que caberão à Parte
Requerente.

ARTIGO VII
RntriÇÓN 80 U.c»

1.A Autoridade Cenlrat da Parte Requerida
pode solicitar que a Parte Requerente deiKe de usar
qualquer informação ou prova obtida por força deste
Acordo em investigação, inquérito. açãopenal ou pro
cedimentos outros que não aqueles descritos na soli
citação, sem o prévio consentinento da Autoridade
Central da Parte Requerida. Nesses casos, a Palie
Requerente respeitará as condições estabelecidas.

2. A Auloridade Central da Parte Requerida p0

derá soldar que as informações ou provas produzi
das por força do presente Acorcb sejam mantidas
confidenciais ou usadasapenas sob os termos e con
dições por ela especficadu. Caso a Parte Requeren
te aceite as informações ou provas sujeitas a essas
condições. ela respeitá..Jas-á.

3. Nenhum dos dispositivos contidos neste Arti
go constluirá impecImerto ao uso ou revelação das
provas ou informações. na medida em que haja obri
gação legal nesse senlído na Parte Requerenle, no
âmbito de uma ação penal. A Parte Requerenle deve
notificar previamente a Parte Requerida do possfvel
uso ou revelação de lais informações ou provas.

4. Informações ou provas que tenham sido 10

madas públicas na Parte Requerente. nos termos do
parágrafo 1 ou 2. podem. dai por diante, ser usadas
para qualquer fm.

ARTIGOVIJI
Depoimento ou Produçio ele Prove ne

PIllteRequerieM
1. Uma pessoa ittimada a depor ou a apresen·

tar prova. 1106 lermos deste Acordo. será obrigada.
quando necessário, a apresentar-58 8 t&&t8lTUllhar
ou exibir documentos, registros e bens.
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2. Mediante solicitação, a Autoridade Central da
Parte Requerida antecipará intonnações sobre data e
local da tomada de depoimento ou produção de pro·
va, de acordo com o disposto neste Artigo.

3. A Parte Requerida permitirá a presença de
pessoas indicadas na solicitação. no decorrer do seu
atendimento. e permitirá que apresentem perguntas a
serem dirigidas á pessoa que dará testemunho ou
apresentará prova.

4. Caso a pessoa mencionada no parágrafo 1
alegue condição de imunidade, incapacidade ou privi
légio prevista nas leis da Parte Requerente, o depoi
mento ou prova deverá, não obstante. ser tomado, e a
alegação. por escrito. será levada ao conhecimento
da Autoridade Central da Parte Requerente.

5. As pessoas mencionadas no parágrafo 1 que
gozarem de privilêgio, imunidade ou inviolabilidade
na Parte Requerida somente poderão ser obrigadas a
testemunhar e apresentar documentos, registros e
bens, na medida em que for permitido pela legislação
da Parte Requerida.

6. Os depoimentos e documentos recebidos na
Parte Requerida. caso estejam devidamente certifica
dos, manterão seu valor de prova na Parte Requerente.

ARTIGO IX
Registros Oficiais

1. A Parte Aequerida fornecerá à Parte Reque
rente cópias de documentos de acesso geral, inclusi
ve documentos ou informações de qualquer natureza,
disponíveis nos órgãos e entidades estatais da Parte
Requerida.

2. A Parte Requerida pode fornecer cópias de
quaisquer registros. incluindo documentos ou infor
mações que estejam sob a guarda de autoridades na
quela Parte, na mesma medida e nas mesmas condi
ções em que estariam disponlveis às suas próprias
autoridades policiais ou judiciais. A Parte Requerida
pode, a seu critério, negar, no todo ou em parte, uma
solicitação referente a documentos não disponiveis
ao público em geral.

ARTIGO X
Oepoimento e prova na Parte Requerente

1. Quando a Parte Requerente solicitar o com
parecimento de uma pessoa naquela Parta para de
poimento ou prova, a Parte Requerida deverá convi
dar essa pessoa para comparecer perante a autorida
de competente na Parte Requerente. A Parte Reque-

rente determinará o montante das despesas a ser co
berto. A Autoridade Central da Parte Requerida infor
mará imediatamente á Autoridade Central da Parte

Requerente da resposta da pessoa.
2. A Aúoridade Central da Parte Requerente p0da

rá. a seu critério. determinar que a pessoa convidada a

~er perante a Parte Requerer1e. de acordo com
o estabelecido neste Artig:>, não estará sujeita a intimação.

detenção ou qualquer restJição de Iberdade pessoal, re
sultaRe de quaisquer atos ou coOOenações anteriores à
sua partida da Parte RequerkIa.

3. O salvo-conduto fomecido com base neste
Artigo perderá a validade sete dias após a notificação.
pela Autoridade Central da Parte Requerente à Auto
ridade Central da Parte Requerida, de que a presen
ça da pessoa não é mais necessária. ou quando a

pessoa. já tendo deixado a Parte Requerente, a ela
retome voluntariamente. A Autoridade Centrai da Par

te Requerente poderá. a seu critério. prorrogar esse
período por até quinze dias.

ARTIGO XI
Traslado de Pessoas sob Custódia

1. Uma pessoa sob custódia da Parte Requeri
da, cuja presença na Parte Requerente seja solicita
da para fins de assistência, nos termos do presente

Acordo, será trasladada da Parte Requerida à Parte

Requerente para aquele fim, caso a pessoa consinta.

e se as Autoridades Centrais de ambas as Partes
também concordarem.

2. Uma pessoa sob custódia da Parte Reque

rente, cuja presença na Parte Requerida seja solicita
da para fins de assistência. nos termos do presente

Acordo. poderá ser trasladada da Parte Requerente
para a Parte Requerida, caso a pessoa consinta, e se
as Autoridades Centrais de ambas 05 Partes também
concordarem.

3. Para fins deste Artigo:

a) a Parte receptora terá corJ1)8tência e obrigação

de manter a pessoa trasladada sob custódia, salvo au·
torização em contrário pela Parte remelente;

b) a Parte receptora devolverá a pessoa trasla
dada à custódia do Parte remetente tão logo as cir
cunstâncias assim o permitam. ou conforme entendi
mento contrário acordado entre as Autoridades Cen
trais de ambas as Parles;
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c) a Parte receptora não requererá à Parte ,e·
rnetenle a abertura de processo de extradição para o

'egr86S0 da pes50Il tnlsIadada; e
d) o tempo em que a pessoa for mantida sob

custódia no Parte receptora será COITIpljado no cum
primento da sentença a ela inpos1a na Parte reme·
tente.

AATIGOXIl
TriMito ... Pw••ou..Custódi8

,. A Psle Requerida pode acAorizar tJânsilo por
seu território de pessoa mantida sob custódia de uma

teeceil8 parte e cujo~ pessoal foi exigido
pela Parte Requerente pera depoimento. provas ou pres
tar 0lD as&iiIência Jl8 ilMl6ligBçio, per$8gl.içio ou
processo ai'ninal reIacion8cb com o ame.

2. A Parte Requerida estará autorizada e
obrigada a manter essa pe8SOII sob custódia _ante
seu trânsito.

3. Cada Parte poderá rBCusar o trânsito de seus
cidadãos.

ARTIGO XIII
Loc:aIiDçio ou .....fic8çio

.PtI••~ou_

A Parte Requerida se empenhará aomáximo no
sentido de precisar a localização ou a identidade de
pessoas físicas ou jurídicasou bens discriminados na

soliciraçio.

ARTIGO XIV
E.......... DocuIMnI~

1. A Parte Requerida se efl1)8nhará ao máximo
para providenciar a erUega de documentos relativos.
no todo ou em pane. a qualquer solicitação de 88SÍ&
tencia pela Parte Requerente, de oonfonnidade com
os dispositiv08 deste Acordo.

2. Qualquer docwnento sokibIndo o~
mentode uma pessoa perantelidoridade do Parte Re·
qu&f8I'lCe dlwerá ser «niIkto coma devi:IaantecedênciB
em relação à data prwista para o comparecimento.

3. A Parle Requerida deverá apresentar o com
provante da entrega dos documentos na forma espe.

cificada na soIicihwwão·
ARTIGO XV

8uKa.A........
1. A Parte Requerida executará o mandado de

busca, apreensão e entrega de qualquer bem à Par
te Requerente. desde que o pedido contenha infor-

mação que justifique tal ação. segundo as leis da Par
te Requeri::ta.

2. A Autoridade Central da Parte Requerida
poderá solicitar que a Parte Requerente aceite ter
mos e oondições julgados necessários à proteção
de interesses de terceiros quando da transferência
de um bem.

ARTIGO XVI
Devoluçio de Bens e Documentos

A ~oridade Central da Pat1e Requerida pode
solicitar à Autoridade Central da Parte Requerente a
devolução, com a urgência possível, de quaisquer d0
cumentos, regis1ros ou bens, a ela entregues em de·
corrência do atenctimemo à solicitação objeto deste
Aoordo.

ARTIGO XVII
A_iatinda em PIOC"''O. de Perde de Bens

,. Caso a AIDidade CeI1JaI de tm8 das Partes
kxne oOllhec211el1m da existência de~O& ou instJu.
mertosdeaime kJcMzwbi noIenilórioda WIB Partee
passíveisdeoomsooou~.de éilCOItb ooma le
gislação da PMe RequeridB. podeIá irIormarà AtDi:Aa
de Cer*aI da O&.b Partea respeio dessa c:iranIância.
Se esIa Parte tiIIer jlftdção sobre a matéria, poderá re
passaressa informaçãoàssuasal.toridades para que se
avaliea pIOIIidência mais adequadaa tOl11Bl'. Essas BUlO

ridades basearão sua decisão nas leis de seus respecti
vospaf&ese inct.I1üão sua Autoridade Cenhal de infor
mar a oob'a Palie quento à plWidência tornada

2. As Partes presI8Ião assistência t1lÚllB na medi
da em que seja permtida pelasrespedilIas leis lJ'8 re
gu&am o procedimerdo para 08 casos de apreen&io de
prodtJo6 e instrumentos de crime, de restitlição às víti
mas do crime, e de cobIança de mJIIas~ pa
sent8llÇ8$ penais. Pode-se incluirentre as ações pnMs
tas neste~ a indisponibiidade 18fl1lOI'éria des
ses produtos ou ilstrumerb do aime,~ se
aguarda jJlgamento de outro processo.

3. A P8I1e que tem custódia dos produtos ou ins
trumentos de crime deles disporá de acordo com sua
lei. Qualquer Parte pode transferir esses bens, tolal
ou parcialmente. ou o produto de sua venda para B
outra Parle. de acordo com a lei da Parte que transfe
rir • nos termos que julgar adequados

ARTIGO XVIII
CompetIbiIídlMle com oUboa Acordos

Os termos de assistência e demais procec:Jtmen
aoscontidosnesteAcordonãoconsliluirão~



Dezembro de 2002 mARIO DA ('AMARA DOS DEPUTAI)OS Quarta-teira II 53527

to a que uma Palte preste assistência à outra com
base em dispositivos de outros aoordos internacionais
.picáveis. ou de conformid8de com 6U881eis naciona
is. As Partes podem também prestar-se assistência
nos t.-mosde CfJ8Iquer BOOfdo. ajuste ou 001..práIi:a •
blateral cabíVel.

AATIGOXIX
eon.....

AsA~ Centrais das Partes reaIizanlo
~ em intervaloe de t8q)O acet1ados rrUU8
mene. no senlido de prOlnClYWo uso mais eficaz deso
te Acordo. As AlJtoridades Centrais podem também
estabelecer acordoquanto a medidas prática5 que se
tornem necessárias com vistasa facilitar a ~lemen
taçIo deste AcoRb.

ARnGOXX
Apllceçio

Este Acordo seré aplicado a qt.8IqUer soIicitaçio
ap B.arada após a data de _ ertrada em vigor, ain
da~ os Il108 ou omiuliea qa.- consaa..n o detiIo te
nhIIm oconido antes~_dita.

ARnGOXXI
Procedimento'" RMificação,

Vlgincla. DMúncla
1. O preserde Acordo estará sujeito a ratlicaçAo i

• os .... ilSIrumenIo8 de ratificação serio trocados :
o mai& brevemente possível.

2. O pl868nte .Acordo enI..ré em vigor na data
da troca dos in&Irumentoe de ratificação.

3. As Partes poderio modo_ o presente Acortb
parcons. ~ill8l1k>múluo e lais~ enIraIio em vi
gor pormeio dIIIlrocade notas, por esc:rto, em as FW
....pormeDdoe<8B8dip1omdticos. i1fomBndDqueas
bnlllidllde8 inIemas J81l ...... em vi~ foIwn ,i

CQII'IlI dE dB& ,
4. Cada uma das Partes poderá denunciar este

Acordo por meio de ndIica~por e&OOIo, por meio I
doe ceneis dipbnlítico&, .. 041ra Parte. A dInlncia
produzirá..6 (se.) meeeadadatll da nodicaçIo. !

FeIo em Kitw. em 16 de jIIneio de 2002, em dois I

_ •••ClIigin:rIia. nos iionB& por1UQUke ucrBriaIlO,

&8f1dD.mesas Bcto8""""'"aêÜX6.

Aviso rf 366 - C. Civil

Em 6 de maio de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deptàado Severino Cava~1

Primeiro Secretário da CAmara dos 0epWId0s
Brasiia - DF.

Senhor Primeiro Secretário.
Enc:;aminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do ACOfdo de Assist6ncia Judiciária em
Matéria Penal entre a República Federativa do BrasI
8 a Ua'•• ce\ebrado em KMw, em '\6 de janeiro de
2002.

Atenciosamente. - Pedro P8nNate. Chefe da
Casa Civil da Presid6ncía da República.



CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

53528 Quarta-feira 11 OlARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS D~z~ll1bro d~ 2002

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA a) organização e o funcionamento da adminis-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- tração federal, quando não implicar aumento

CEDI" de despesa nem criação ou extinção de órgãos

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA públicos;
FEDERATIVA DO BRASIL 1988 * Alínea "a" acrescida pela Emenda Constitucio-

nal n° 32, de 11-9-2001.

b) extinção de funções ou cargos públicos,
quando vagos;

* Alínea "b" acrescida pela Emenda Constitucio
nal n° 32, de 1 1-9-2001.

VII - manter relações com Estados estrangeiros
e acreditar seus representantes

diplomáticos;
VIII - celebrar tratados, convenções e atos inter

nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de

s~io;

X - decretar e executar a intervenção federal;
XI - remeter mensagem e plano de governo ao

Congresso Nacional por ocasião da abertura da ses
são legislativa, expondo a situação do País e solici
tando as providências que julgar necessárias;

XII- conceder indulto e comutar penas, com au
diência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XIII - exercer o comando supremo das Forças
Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, cb
Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-gene
rais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;

* Inciso XIII com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 23, de 2-9-1999.

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Fe
deral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal edos
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios,
o Procurador-Geral da República, o presidente e os
diretores do Banco Central e outros servidores, quan
do determinado em lei;

XV - nomear, observado o disposto no art. 73,
os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI- nomear os magistrados, nos casos previs
tos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII - nomear membros do Conselho da Repú
blica, nos termos do art. 89, VII;

XVIII - convocar e presidir o Conselho da Repú
blica e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX - declarar guerra, no caso de agressão es
trangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou re
ferendado por ele, quando ocorrida no intervalo das
sessões legislativas, e, nas mesmas condições, de
cretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o refe
rendo do Congresso Nacional;

Art. 49. Éda competência exclusiva do Congres
so Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

11- autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

11 - exercer, com o auxilio dos Ministros de Esta
do, a direção superior da administração federal;

111- iniciar o processo legislativo, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as
leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

VI- dispor, mediante decreto, sobre:

* Inciso VI, "caput': com redação dada pela
Emenda Constitucional n° 32, de 11-9-2001.



COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

Aprova o texto do Acordo de Assis
tência Judiciária em Matéria Penal entre
a República Federativa do Brasil e a
Ucrânia, celebrado em Kiev, em 16 de ja
neiro de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo de

Assistência Judiciária em Matéria Penal entre a Re
pública Federativa do Brasil e a Ucrânia, celebrado
em Kiev, em 16 de janeiro de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-

I - Relatório

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
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XXI- conferir condecorações edistinções hono- 11 - Voto do Relator

ríficas; Trata-se de Acordo abrangente, no tocante à coo-
XXII- permitir, nos casos previstos em lei comple- peração em matéria penal, o qual exprime o desejo mú-

mentar, que forças estrangeiras transitem pelo território tuo de facilitar a execução das tarefas pelo cumprimento
nacional ou nele permaneçam temporariamente; das leis em ambos os países, como reza o Preâmbulo.

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano Nos últimos anos, a facilidade de comunicação
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias internacional vem crescendo notoriamente. Tal facili-
e as propostas de orçamento previstos nesta Consti- dade traz em seu bojo tanto prós quanto contras e,
tuição; dentre estes, consta a capacidade de organização do

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Na- crime internacional, bem como de deslocamento de
cional, dentro de sessenta dias após a abertura da indivíduos criminosos de um país para outro.
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício Nesta oportunidade, aproveito para comentar o
anterior; fato de que, como o Brasil, a Ucrânia padece com o

XXV - prover e extinguir os cargos públicos fe- crescimento do crime organizado. Acrescento que,
derais, na forma da lei; durante debate sobre crimes internacionais efetuado

XXVI - editar medidas provisórias com força de pelo Centro de Estudos sobre Crimes Transnacionais
lei, nos termos do art. 62; e Corrupção da Universidade Americana (American

XXVII - exercer outras atribuições previstas University), localizada na cidade de Washington, es-
nesta Constituição. pecialistas recomendaram à Ucrânia estreitar a coo-

Parágrafo único. O Presidente da República po- peração internacional na aplicação de legislação pe-
derá delegar as atribuições mencionadas nos incisos na\. Pode-se ressaltar que o presente Acordo vêm ao
VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, encontro desta recomendação.
ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado De nossa parte, consideramos que o presente
Geral da União, que observarão os limites traçados Acordo atende aos interesses nacionais e internacio-
nas respectivas delegações. nais de combate ao crime. Louvamos a iniciativa do
.......... Ministério das Relações Exteriores e da Justiça e opi-
.................................................................................... namos pela aprovação do Acordo de Assistência Ju

diciária em Matéria Penal entre a República Federati
va do Brasil e a Ucrânia, celebrado em Kiev, em 16 de
janeiro de 2002, nos termos do Projeto de Decreto Le
gislativo a seguir.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2002. 
Deputado Werner Wanderer, Relator.

A Mensagem submete ao Congresso Nacional o
texto do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria
Penal entre a República Federativa do Brasil e a Ucrâ
nia, celebrado em Kiev, em 16 de janeiro de 2002.

A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, que acompanha a
presente Mensagem. informa-nos de que o Acordo
estabelece procedimentos pelos quais as autorida
des competentes deverão prestar assistência mútua
para a investigação de delitos e para a condução de
processos judiciais de natureza penal. Ele enfatiza,
principalmente, a cooperação para a produção de
provas em matéria penal e para a execução de medi
das sobre produtos de delito.

A motivação para o firmamento do Acordo jaz,
ainda de acordo com a Exposição de Motivos, na
crescente freqüência da extensão do caráter transna
cional a delitos de relevo, a qual gera a necessidade
de estabelecimento de regras bilaterais que permitam
a aproximação de legislações.
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sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2002. 
Deputado Werner Wanderer, Relator.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

MENSAGEM N° 331, DE 2002

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou pela aprovação da Mensagem n° 331/2002, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta, acatando o Parecer do Relator, Deputado Wer
ner Wanderer.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aldo Rebelo - Presidente, Neiva Moreira e Elci
one Barbalho - Vice-Presidentes, Aloizio Mercadan
te, Antonio Carlos Pannunzio, Arnon Bezerra, Átila
Lins, Claúdio Cajado, Eduardo Campos, Feu Rosa,
Francisco Dornelles, Hélio Costa, Jair Bolsonaro,
João Herrmann Neto, Joaquim Francisco, Luiz Carlos
Hau/y, Marcelo Barbieri, Marcus Vicente, Milton Te
mer, Nilmário Miranda, Rubens Bueno, Sérgio Reis,
Tadeu Filippelli, Waldir Pires, Werner Wanderer, Veda
Crusius, Antonio Feijão, Celso Russomanno, Dr. He
leno, Edison Andrino, Fernando Gabeira, Igor Avelino,
Júlio Redecker, Luis Carlos Heinze, Tânia Soares e
Vicente Caropreso.

Plenário Franco Montoro, 20 de novembro de
2002. - Deputado Aldo Rebelo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.577, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.726/2002
MSC N 735/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Exclusiva Educativa,
para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Campo Largo, Estado do Paraná.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54).)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

1.362, de 26 de julho de 2002, que outorga permissão
à Fundação Exclusiva Educativa, para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Campo Largo, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

TVR N° 2.726, DE 2002
(Do Poder Executivo)

MSC 735/2002

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
1362, de 26 de julho de 2002, que outorga
permissão à Fundação Exclusiva Educa
tiva para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Campo Largo, Esta
do do Paraná.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54).)

MENSAGEM N° 735

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviços de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativos,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 784, de 15 de maio de 2002 
Fundação de Armação dos Búzios, na cidade de
Iguaba Grande- RJ;

2 - Portaria n° 1.297, de 16 de julho de 2002 
Fundação Educacional e Cultural Cacondense, na ci
dade de Caconde - SP;

3 - Portaria n° 1.298, de 16 de julho de 2002
Fundação Juvenília Loiola, na cidade de Tauá - CE;



MINITÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N° 1362, DE 26 DE JULHO DE 2002

Em 20 de agosto de 2002

A Sua excelência o Senhor
Deputado SEVERINO CAVALCANTI
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce

lentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, no exercício do cargo de Presidente da República,
naqual submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que permitem a execução de serviços de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, constantes das Portarias nOs 784,
1.297 a 1.301, 1.313, 1.316. 1.362 e 1.365, de 2002.

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

O Ministro de Estado das Comunicações 
Interino, no uso de suas atribuições, considerando
o disposto no art. 13, § 1°, do Regulamento dos Ser
viços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.1 08, de 24 de de
zembro de 1996, e tendo em vista o que consta do
Processo n° 53740.000609/2001, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Exclu
siva Educativa para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Campo
Largo, Estado do Paraná.

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

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

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.- Maurício de Almeida Abreu.

Aviso n° 896-SAP/C. Civil.

MC 1102 EM

Brasília, 8 de agosto de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo n°

53740.000609/2001, de interesse da Fundação
Exclusiva Educativa, objeto de permissão para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Campo Largo. Estado do Paraná.

2. De acordo com o art. 13, § 1°, do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De
creto nO 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que lhe foi dada pelo Decreto nO 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra de
vidamente instruído, de acordo com a legislação aplicá
vel, demonstrando possuir a entidade as qualificações
exigidas para a execução do serviço, o que me levou a
outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
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4 - Portaria n° 1.299, de 16 de julho de 2002 - efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
Fundação Mater Dei, na cidade de Vigia - PA; nal, para onde solicito seja encaminhado o referido

5 - Portaria n° 1.300, de 16 de julho de 2002 - ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Fundação Educacional Unificada do Oeste de Santa Respeitosamente, - Juarez Quadros do Nas-
Catarina - UNOESC, na cidade de Joacaba - SC; cimento, Ministro de Estado das Comunicações.

6 - Portaria n° 1.301, de 16 de julho de 2002
Fundação Educativa e Cultural Senhor do Bonfim, na
cidade de Iço - CE;

7 - Portaria nO 1.313, de 16 de julho de 2002
Fundação José Francisco Filho, na cidade de Carnaí
ba- PE;

8 - Portaria n° 1.316, de 16 de julho de 2002 
Fundação João XXIII, na cidade de Votorantim - SP;

9 - Portaria n° 1.362, de 26 de julho de 2002 
Fundação Exclusiva Educativa, na cidade de Campo
Largo - PR e

10- Portaria n° 1.365, de 26 de julho de 2002 
Fundação Bento Freire de Sousa, na cidade de Sou
sa- PB.

Brasília, 20 de agosto de 2002.



RECURSO N° 249, DE 2002
(Do Sr. João Paulo e outros)

Conforme o disposto no artigo 58, §
3° combinado com o artigo 132, § 2°, do
Regimento Interno, apresentamos o pre
sente recurso, para que o Plenário da Câ
mara dos Deputados delibere sobre todo
o Projeto de Lei n.o 6.295-A, de 2002, que
"altera a redação do art. 84, do Decre
to-Lei n.o 3.689, de 3 de outubro de 1941
- Código de Processo Penal".

(Arquive-se, nos Termos do Art. 102, §
4°, do Ricd, Por não Atender ao Disposto no
Art. 132, § 2°. Publique-se.)

Senhor Presidente
Conforme o disposto no artigo 58, §30 combina

do com o artigo 132, § 2°, do Regimento Interno,

I - Relatório

11 - Voto da Relatora

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Exclusiva Educativa,
para executar serviço de radiodifusão so·
nora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Campo Largo, Estado do Paraná.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, O Congresso Nacional decreta:
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

1.362, de 26 de julho de 2002, que outorga permissão
à Fundação Exclusiva Educativa, para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Campo Largo, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2002. 
Deputada Marinha Raupp, Relatora.

m- Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica

ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável da Relato
ra, Deputada Marinha Raupp, à TVR n° 2.726/2002, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresen
ta. Estiveram presentes os Senhores Deputados: Narcio
Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas Câmara
- Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto Holanda,
Augusto Franco, Bispo Wanderval, César Bandeira, D".
Hélio, Eunbo Oliveira, Gilberto Kassab, Hermes Parci
anel lo, João Almeida, João Leão, Jorge Bittar, Jorge Ta
deu Mudalen, José Mendonça Bezerra, José Rocha,
Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza
Erundina, Magno Malta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo
Moreira, Nilson Pinto, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricar
do Izar, Robério Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro,
Átila Lira, Eni Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio
Pinto, Josué Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima,
Olímpio Pires, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos
e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Exclusiva Educativa,
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos. Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre
os aspectos técnicos e formais da matéria submetida
ao exame desta Comissão, nos termos do inciso 11,
alínea h, do art. 32 do Regimento Interno.

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1.963, com a redação do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva
mente educativos independe de edital. No processo
em questão, a Fundação Exclusiva Educativa aten
deu aos requisitos da legislação específica, inclusive
do Ato Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. O
ato de outorga obedece aos princípios de constitucio
nalidade, especialmente no que se refere aos artigos
220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputada Marinha Raupp, Relatora.

,----------------,..._._------------
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apresentamos o presente recurso, para que o Plená
rio da Câmara dos Deputados delibere sobre todo o
Projeto de Lei n° 6.295-A, de 2002, que "altera a reda
ção do art. 84, do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outu
bro de 1941 - Código de Processo Penal".

Sala das Sessões, 6 de agosto de 2002. - Depu
tado João Paulo, Líder do PT - Deputado José
Antônio Almeida, Líder do Bloco PSBIPCdoB - De
putado Miro Teixeira, Líder do Bloco PDT/PPS - De
putado Valdemar Costa Net, Líder do Bloco PLlPSL.

Oficio n° 109/2002

Brasília, 10 de dezembro 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 João Paulo e Outros, que Recorre, para
que o Plenário da Câmara dos Deputados delibere
sobre todo o Projeto de Lei n° 6295-A, de 2002, que
"altera a redação do art. 84, do Decreto-Lei n° 3689,
de 3 outubro de 1941- Código de Processo Penal",
não contém número suficiente de signatários, cons
tando a referida proposição de:

50 assinaturas confirmadas
5 assinaturas repetidas;
19 assinaturas retiradas.
Atenciosamente, - Claúdia Neves C. de Sou

za, Chefe.

_J
__ 0_- o ~ ~

Cont'erência de ASSinatur.s_
Página: no I

- -.._--~- ~- --_ .._- ------

REC
JOÃO PAULO E OUTROS

06/08/02

Recorre, para que o Plenário da Câtnara dos Deputados delíbere
sobre todo o Projeto de Lei n° 6295-A, de 2002, que "altera a
redação do art. 84, do Decreto-Lei nO 3689, de 3 outubro de
1941- Código de Processo Penal"_

Possui Assinaturas Suficientes: NÃO

ProposiçAo:

Autor da ProposiçAo:

nata de Apresentação:

E ...enta:

Totais de A_inaturas: ~o~...~li-ªl;l~-==-l---=-050
Nãe Cenferem 000
ForadoExer:cicie ---000
Repetidas --005
Ilegíveis ---000
Retiradas 019

Assin.tur.s Conn......d.s
1 AGNELO QUEIROZ
2 AIRTON DIPP
3 ALDO REBELO
4 ALOIZIO MERCADANTE
5 AVENZOAR ARRUDA
e BETO ALBUQUERQUE
7 CABO .JÚLIO
e ESTHER GROSSI
9 FERNANDO CORUJA
10 FERNANDO GABEIRA
11 GILMAR MACHADO
12 GIOVANNI QUEIROZ
13 GONZAGA PATRIOTA
14 IARA BERNARDI
15 IVAN PAIXÃO
16 JAIR MENEGUELLI
17 JANDIRA FEGHALI
1 e JOÃO CALDAS
19 JOÃO MAGNO
20 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

PCdeB
PDT
PCdeB
PT
PT
PSB
PST
PT
PDT
PT
PT
PDT
PSB
PT
PPS
PT
PCdeS
PL
PT
PSB

DF
RS
SP
SP
PB
RS
MG
RS
SC
RJ
MG
PA
PE
SP
SE
SP
RJ
AL
MG
MA
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21 L1NCOLN PORTELA PSL MG

22 LUCIANO ZICA PT SP

23 LUIZ ALBERTO PT BA

24 MÁRCIO MATOS PTB PR

25 MARCOS LIMA PMDB MG

26 MILTON TEMER PT RJ

27 MIRO TEIXEIRA PDT RJ

28 MOACIR MICHELETIO PMDB PR

29 NILSON MOURÃO PT AC

30 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS

31 PAULO BALTAZAR PSB RJ

32 PAULO DELGADO PT MG

33 PAULO PAIM PT RS

34 PEDRO CELSO PT DF

35 PEDRO VALADARES PSB SE

36 RONALDO VASCONCELLOS PL MG

37 RUBENS BUENO PPS PR

38 SALATIEL CARVALHO PMDB PE

39 SAULO PEDROSA PSDB BA

40 SÉRGIO MIRANDA PCdoB MG

41 SÉRGIO NOVAIS PSB CE

42 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

43 TELMA DE SOUZA PT SP

44 TILDEN SANTIAGO PT MG

45 VALDEMAR COSTA NETO PL SP

46 VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM

47 VIVALDO BARBOSA PDT RJ

48 WALDIR PIRES PT BA

49 WALTER PINHEIRO PT BA

50 WELlNTON FAGUNDES PL MT

Assinaturas Repetidas
1 CABO JÚLIO PST MG

2 ESTHER GROSSI PT RS

3 MARIA DO CARMO LARA PT MG

4 MIRO TEIXEIRA PDT RJ

5 VALDEMAR COSTA NETO PL SP

Assinaturas Retiradas
1 ANGELA GUADAGNIN PT SP

2 ARLINDO CHINAGLlA PT SP

3 CARLlTO MERSS PT SC

4 FERNANDO FERRO PT PE

5 HENRIQUE FONTANA PT RS

6 JOÃO COSER PT ES

7 JOÃO GRANDÃO PT MS

8 JOÃO PAULO PT SP

9 JORGE BITIAR PT RJ

10 JOSÉ DIRCEU PT SP

11 JOSÉ PIMENTEL PT CE

12 LUIZ SÉRGIO PT RJ

13 MARCOS AFONSO PT AC

14 MARIA DO CARMO LARA PT MG

15 ORLANDO FANTAZZINI PT SP

16 PAULO ROCHA PT PA
17 PROFESSOR LUIZINHO PT SP

18 RICARDO BERZOINI PT SP

19 TARCISIO ZIMMERMANN PT RS

, ..,_..._,--_.-_.._-------"-----------------



Na prática o que se procura, é promover a quan
tos que exercem cargos e funções de especial rele
vância para o Estado, uma vez processados após o
término do mandato ou do exercício funcional, a ga
rantia de ter o foro especial que lhe era proporcionado
ao tempo da titularidade.

Quer dizer, se o Presidente da República ou
ex-governador de Estado, ou ex-secretário de Estado
outra autoridade, depois de terminado o prazo da fun
ção, for processado por atos ou manifestações havi
dos ao tempo em que exerciam as suas atividades
públicas, o Tribunal há de ser aquele que julgaria na
quela época os respectivos atos ou manifestações
que promovera no período.

Na hipótese, esta determinação processual é
um desdobramento lógico e de bom senso em favor
do cidadão que atuou na função pública e que precisa
garantir-se de tudo que fez durante o exercício dela,
tratado e julgado como se nela estivesse. Se isso não
ocorrer. os riscos de qualquer cidadão serão enor
mes. colocando-os numa situação de desigualdade e
de dificuldades o que prejudicará aqueles que por de
ver disputarem mandatos populares ou exercerem
cargos governamentais.

As providências do Projeto acima constituem
portanto garantias e não privilégios, pois a capacida
de que se espera das autoridades amparadas pelo
foro especial por prerrogativa de função ficará com
prometida se houver receio de que, cessado o man
dato ou a investidura, o seu julgamento não será mais
realizado pela autoridade judiciária que a própria
Constituição considerou mais isenta, e sim por outra
que, presumidamente, não teria o mesmo grau de in
dependência. Não se pode olvidar que o título de car
go público angaria ao longo de seu exercício inúme
ros adversários, e que estes podem exercer pressões
como vindita contra aquele, que no exercício do car
go, contrariou interesses, e agora ostenta apenas a
condições de ex-autoridade e adversário da corrente
dominante. Sobre o assunto, a autoridade do magis
tério do saudoso Ministro Victor Nunes Leal, lançado
no voto prolatado na Reclamação nO 473 - Estado da
Guanabara, merece ser aqui destacada. verbis:

"A jurisdição especial, como prerrogati
va de certas funções públicas. É, realmente,

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 84 do Decreto-Lei n° 3689, de 3

de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, pas
sa avigorar com a seguinte redação:

"Art. 84. A competência pela prerroga
tiva de função é do Supremo Tribunal Fede
ral, do Superior Tribunal de Justiça e dos
Tribunais de apelação, relativamente às
pessoas que devam responder perante eles
por crimes comuns e de responsabilidade.

Parágrafo único. Praticado o ato no
exercício do cargo ou a pretexto de exer
cê-lo, prevalece a competência por prerro
gativa de função, ainda que o inquérito ou
ação penal sejam iniciados após a cessação
daquele exercício funcional."

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

Brasília, 13 de março de 2002. - Deputado Bo
nifácio de Andrada.

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação:

Justificação

O Projeto-lei a cima visa adaptar à nova realida
de constitucional o artigo 84 do Código de Processo
Penal, introduzindo o Superior Tribunal de Justiça no
referido texto para fazer face ao determinado pela
Constituição. É uma alteração há muito reclamada
para obedecer de fato o imperativo processual.
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PROJETO DE LEI N° 6.295-A, DE 2002 Já O parágrafo 2° abrange aspecto da maior im-
(Do Sr. Bonifácio de Andrada) portância pois que determina que os atos praticados

Altera a redação do art. 84, do De- no exercício de cargo ou a pretexto de exercê-Io , pre-
ereto-Lei n° 3.689, de 03 de outubro de valece a competência ou prerrogativa de função men-
1941 - Código de Processo Penal; tendo cionada no citado artigo 84, ainda que o inquérito ou
parecer da Comissão de Constituição e ação penal sejam iniciados após as citadas ativida-

Justiça e de Redação, pela constitucio- des.
nalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação, com substi
tutivo (relator: Dep. André Benassi).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação _ Art. 24, 11.)
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realmente, instituída, não no interesse pes
soal do ocupante do cargo, mas no interes
se público do seu bom exercício, isto é, do
seu exercício com o alto grau de indepen
dência que resulta da certeza de que seus
atos venham a ser julgados com plenas ga
rantias e completa imparcialidade. Presume
o legislador que os tribunais de maior cate
goria tenham mais isenção para julgar os
ocupantes de determinadas funções públi
cas, por sua capacidade de resistir, seja à
eventual influência do próprio acusado, seja
às influências que atuam contra ele. A pre
sumida independência do tribunal de superi
or hierarquia é, pois, uma garantia bilateral,
garantia contra e a favor do acusado.

Essa correção, sinceridade e indepen
dência moral com que a lei quer sejam exer
cidos os cargos públicos ficaria comprometi
da, se o titular pudesse recear que, cessada
a função, seria julgado, não pelo Tribunal
que a lei considerou o mais isento, a ponto
de o investir de jurisdição especial para jul
gá-lo no exercício do cargo, e sim, por ou
tros que, presumidamente, poderiam não ter
o mesmo grau de isenção. Cessada a fun
ção, pode muitas vezes desaparecer a in
fluência que, antes, o titular do cargo estaria
em condições de exercer sobre o Tribunal
que o houvesse de julgar; entretanto, em
tais condições, ou surge, ou permanece, ou
se alarga a possibilidade, para outrem, de
tentar exercer influência sobre quem vai jul
gar o ex-funcionário ou ex-titular de posição
política, reduzindo então, freqüentemente, à
condição de adversário da situação domi
nante. É pois, em razão do interesse público
do bom exercício do cargo, e não do inte
resse pessoal do ocupante que deve substi
tuir, que não pode deixar de subsistir a juris
dição especial, como prerrogativa da fun
ção, mesmo depois de cessado o exercício."

A proposição ora apresentada, não é, pelo vis
to, a de restabelecer o inteiro teor do enunciado na
Súmula n° 394, mas apenas e tão somente o de re
cobrar seu o princípio basilar, sem dúvida já enrai
zado no constitucionalismo brasileiro, assegurando,
para garantir a tranqüilidade do exercício do cargo
ou do mandato, a prerrogativa de foro para além da
cessação do exercício funcional, apenas quando se
tratar de crime cometido no exercício do cargo ou a
pretexto de exercê-lo.

Aliás, quando da decisão que cancelou a Súmu
la n° 394, o eminente Ministro Sepúlveda Pertence
apresentou sugestão idêntica, no que foi acompanha
do pelos ministros Nelson Jobim, Neri da Silveira e
limar Galvão, destacando assim a importância da ma
téria, verbis:

"Não contexto que a prerrogativa de
foro só se explica como proteção do exercí
cio do cargo e não como privilégio do seu ti
tular e, menos ainda, do seu ex-ocupante.

Mas, data vênia, é fugir ao senso das
realidades evidentes negar que, para a tran
qüilidade no exercício do cargo ou do man
dato se para essa tranqüilidade contribui,
como pressupõe a Constituição, a prerroga
tiva de foro _ ao seu titular mais importa
tê-lo assegurado para o julgamento futuro
dos seus atos funcionais do que no curso da
investidura, quando outras salvaguardas o
protegem.

Assim é patente que o titular do Poder
Executivo, enquanto no exercício do manda
to, antes que o foro especial, o que lhe dá
imunidade contra processos temerários é a
exigência de ser acusação previamente ad
mitida por dois terços da Câmara dos Depu
tados (CF., art. 86).

Do mesmo modo, aos congressistas, a
imunidade formal é que verdadeiramente os
protege no curso da legislatura.

Por conseguinte, mais que apanágio
do poder atual, a prerrogativa de foro serve
a libertar o dignatário dos medos do ostra
cismo futuro.

Aí é preciso lembrar haver entre os de
tentores do foro por prerrogativa de função
ocupantes de cargos dos quais são demissí
veis ad nutum: é o caso, no plano federal,
dos Ministros de Estado.

Parece repugnante aos princípios, es
pecialmente à garantia do juiz natural, que a
competência originária do Supremo Tribunal
para julgá-los seja precária e fique à mercê
da vontade unilateral do Chefe do Poder
Executivo, que a possa elidir a qualquer
tempo, tanto para prejudicar quanto para fa
vorecer o ministro processado.

Com efeito. O foro especial tem outra
face, que cumpre não esquecer.

"Presume o Legislador" _ Recorde-se
o argumento de Victor Nunes (Recl. 473,
RJ. 22/47) _ "que os tribunais de maior cate-

-----------------------'---
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goria tenham mais isenção para julgar os
ocupantes de determinadas funções públi
cas, por sua capacidade de resistir, seja à
eventual influência do próprio acusado, seja
às influências de as que atuam contra ele. A
presumida independência do tribunal superi
or hierarquia é, pois, uma garantia bilateral,
garantia contra e a favor do acusado."

E quando não interessar ao acusado o
julgamento pela tribunal que a Constituição a
tanto reservou, mais precária será a compe
tência desse, pois aí, para subtrair-se dela 
cancelada a Súm. 394 -. bastaria a vontade
exclusiva do próprio réu, já pela exoneração,
já pela renúncia, já pela aposentadoria.

Dispensa demonstração, porém, que,
segundo os princípios, assim como ao acu
sado se dá a garantia de não ser subtraído
do seu juiz natural, também é certo que a ele
não é dado o poder de subtrair-se da sua
competência por aro unilateral de vontade"

(... )
Proponho, contudo, a edição de nova

súmula que, fiel à jurisprudência, declare
que cometido o crime no exercício do cargo
ou a pretexto de exercê-lo, prevalece a
competência por prerrogativa de função,
ainda que o inquérito ou a ação penal sejam
iniciados após a cessação daquele exercício
funcional. E o meu voto, a partir do qual, se
acolhido, cumprirá examinar cada um dos
casos em mesa".

o interesse social do bom exercício da função
pública recomenda que o foro especial por prerroga
tiva de função seja prorrogado, mesmo depois de
cessado o mandato ou a investidura, em relação
aos atos praticados no exercício do cargo ou a pre
texto de exercê-lo. - Bonifácio de Andrada, Depu
tado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPUBLlCA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO 111
Da Responsabilidade do Presidente

da República

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presiden
te da República, por dois terços da Câmara dos Depu
tados, será ele submetido a julgamento perante o Su
premo Tribunal Federal, nas infrações penais co
muns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de
responsabilidade.

§ 1° O Presidente ficara suspenso de suas fun
ções:

1- nas infrações penais comuns, se recebida a
denúncia ou queixa-erime pelo Supremo Tribunal Fe
deral:

11- nos crimes de responsabilidade, após a ins
tauração do processo pelo Senado Federal.

§ 2° Se, decorrido o prazo de cento e oitenta
dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o
afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular
prosseguimento do processo.

§ 3° Enquanto não sobrevier sentença condena
tória, nas infrações comuns, o Presidente da Repúbli
ca não estará sujeito a prisão.

§ 4° O Presidente da República, na vigência de
seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos
estranhos ao exercício de suas funções.

SEÇÃO IV
Dos Ministros de Estado

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos
dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no
exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Esta
do, além de outras atribuições estabelecidas nesta
Constituição e na lei:

1- exercer a orientação, coordenação e supervi
são dos órgãos e entidades da administração federal
na área de sua competência e referendar os atos e
decretos assinados pelo Presidente da República;

11 - expedir instruções para a execução das leis,
decretos e regulamentos;

111- apresentar ao Presidente da República rela
tório anual de sua gestão no Ministério;

IV - praticar os atos pertinentes ás atribuições
que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presi
dente da República.



11- Voto

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A presente proposição, de autoria do ilustre De
putado Bonifácio de Andrade, pretende alterar o art.
84 do Código de Processo Penal (Decreto-lei nO
3.689, de 3 de outubro de 1941) acrescentando-lhe
um parágrafo único, cujo teor estende a competência
por prerrogativa de função para os atos praticados no
exercício do cargo ainda que o inquérito ou ação pe
nai sejam iniciados após a cessação do exercício fun
cionaI.

Em sua justificação, o autor declara que o objeti
vo da proposição é promover a quantos exercem car
gos e funções de especial relevância pública, uma vez
processados, a garantia de ter, após o término do man
dato ou do exercício funcional, a prerrogativa de foro
que lhe era proporcionada ao tempo da titularidade.

Nos termos regimentais (art. 24, 32,111, a e e), a
proposição vem a esta Comissão para análise de
constitucionalidade, juridicidade. redação e mérito.

É o Relatório.

Inicialmente, deve-se reconhecer que a propos
ta é extremamente oportuna, pois visa recompor ga
rantias de direitos. Com efeito, vale a pena recorrer à
opinião do eminente Ministro Sepúlveda Pertence,

TíTULO V
Da Competência

LIVRO I
Do Processo em Geral

Código de Processo Penal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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DECRETO-LEI N° 3.689, Após, o Tribunal, por maioria, rejeitou a proposta
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 do Min. Sepúlveda Pertence puxa a edição de nova

súmula a dizer que "cometido o crime no exercício do
cargo ou a pretexto de exercê-Io, prevalece a compe
tência pOr prerrogativa de função, ainda que o inqué
rito ou a ação penal Sejam iniciados após a cessação
daquele exercício funcional". Vencidos, nesse ponto,
os Ministros Nelson Jobim, limar Galvio e Néri da Sil
veira, que o acompanhavam para acolher a proposta
de edição de nova sumula. Em seguida. o Tribunal,
por unanimidade, decidiu que continuam válidos to
dos os aros praticados e decisões proferidas com
base na Súmula 394 do STF, é dizer, a decisão tem
efeito ex nunc. Em conseqüência, o Tribunal resolveu
a questão de ordem dando pela incompetência origi
nária do 517 e determinou a remessa dos autos ájus
tiça de 1° grau competente. leia em Transcrições a in
tegra do voto do Min. Sydney Sanches, relator. Inq
687-SP (00) e Inq 881-MT (00), rei. Min Sydney
Sanches; AP 313-DF (00), AP 315-DF (00), AP
319-DE (00) e Inq 656-AC (00), rei. Min. Moreira
Alves, 25-8-99.

CAPíTULO VII
Da Competência pela Prerrogativa de Função

Art. 84. A competência pela prerrogativa de fun
ção é do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de
Apelação, relativamente às pessoas que devam res
ponder perante eles por crimes comuns ou de respon
sabilidade

Art. 85. Nos processos por crime contra a honra,
em que forem querelantes as pessoas que a Constitu
ição sujeita á jurisdição do Supremo Tribunal Federal
e dos Tribunais de Apelação, àquele ou a estes cabe
rá o julgamento, quando oposta e ad mitida a exceção
da verdade.

Título
Súmula 394: Cancelamento

Artigo

Concluído o julgamento de questão de ordem
na qual se discute o cancelamento ou a revisão da
Súmula 394 do 517 ("Cometido o crime durante o
exercício funcional, prevalece a competência especial
por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a
ação penal sejam iniciados após a cessação daquele
exercício.") (v. Informativos 149 e 69). O Tribunal, por
unanimidade, cancelou a Súmula 394 por entender
que o art 102, I, b, da CF - que estabelece a compe
tência do STF para processar e julgar originariamen
te, nas infrações penais comuns, o Presidente da Re
pública, o Vice-Presidente, os membros do Congres
so Nacional, seus próprios Ministros e o Procura
dor-Gerai da República- não alcança aquelas pesso
as que não mais exercem mandato ou cargo.

...•...._•..._-_._-_.,----------------------------
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quando de seu voto sobre a súmula 394 do Supremo
Tribunal Federal:

".é fugir ao senso das realidades evidentes ne
gar que, para a tranqüilidade no exercício do cargo ou
do mandato se para essa tranqüilidade contribui,
como pressupõe a Constituição, a prerrogativa de
foro - ao seu titular mais importa tê-lo

Por essas razões, proponho seja alterado o caput
do art. 84 apenas para expurgar do dispositivo referên
cia a Tribunais de Apelação ora desatual izadas. O pará
grafo único transforma-se em § 1° esclarecendo que a
competência especial por prerrogativa de função preva
lece apenas para os atos administrativos do agente. Por
fim, acrescento um § 2° ao art. 84 para estender as alte
rações à ação de improbidade administrativa.

Dessa forma, Voto pela constitucionalidade. juri
dicidade, técnica legislativa e no mérito pela aprova
ção do PL 6.295/02, na forma do Substitutivo apre
sentado.

Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. - Depu
tado Andre Benassi, Relator.

SUBSTITUTIVO

Altera a redação do art. 84, do De
creto-lei no 3.689. de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 84 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de

outubro de 1941 - Código de Processo Penal- passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 84 .A competência pela prerrogativa de fun
ção é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribu
nal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tri
bunais de Justiçados Estados edo Distrito Federal, re
lativamente às pessoas que devam responder perante
eles por crimes comuns e de responsabilidade.

§ 1° A competência especial por prerrogativa de
função, relativa a atos administrativos do agente, pre
valece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam
iniciados após a cessação do exercício da função pú
blica:

§ 2° A ação de improbidade, de que trata a Lei nO
8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante o
tribunal competente para processar e julgar criminal
mente o funcionário ou autoridade na hipótese de
prerrogativa de foro em razão do exercício de função
pública, observado o disposto no § 1°.

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

Brasília, 19 de junho de 2002. - Deputado
Andre Benassi, 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,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei n° 6.295/2002, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado André Benassi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Igor Avelino e Léo

Alcântara, VicePresidentes, Alceu Collares, Aldir Ca
bral, Aloysio Nunes Ferreira, André Benassi, Bispo
Rodrigues, Coriolano Saies, Dr. Antonio Cruz, Edmar
Moreira, Geovan Freitas, Geraldo Magela, Ibrahim
Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Leitão, José Genoi'no,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Rlho, Moroni Torgan, Osmar Serra
glio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Caval
cante, Renato Vianna, Robson Tuma, Vilmar Rocha,
Bispo Wanderval, Dilceu Sperafico, Gilmar Machado,
Gonzaga Patriota, João Almeida, Luiz Antonio Fieury,
Luiz Piauhylino, Mário Assad Júnior, Orlando Fantaz
zini, Pedro Irujo, Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2002. - Depu
tado Ney lopes, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Altera a redação do art. 84. do De
creto-lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 84 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de

outubro de 1941 - Código de Processo Penal- passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 84. A competência pela prerrogativa de fun
ção é do -Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribu
nal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribu
nais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relati
vamente às pessoas que devam responder perante
eles por crimes comuns e de responsabilidade.

§ 1° A competência especial por prerrogativa de
função, relativa a atos administrativos do agente, preva
lece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam inici
ados após a cessação do exercício da função pública;

§ 2° A ação de improbidade, de que trata a Lei n°
8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante o
tribunal competente para processar e julgar criminal
mente o funcionário ou autoridade na hipótese de
prerrogativa de foro em razão do exercício de função
pública, observado o disposto no § 1°.

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

Sala da Comissão, 25 de junho de 2002. 
Deputado Ney lopes. Presidente
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RECURSO N° 250, DE 2002
(Do Sr. Miro Teixeira e outros)

Contra a apreciação conclusiva
pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação do Projeto de Lei n°
6.295/2002.

(Arquive-se, nos termos do art. 102, §
4° do RICD, por não atender ao disposto no
art. 132, § 2°. Publique-se.)

Os Deputados abaixo-assinados, com base no
art. 132, § 2°, combinado como o art. 58, § 3°, do Regi
mento Interno, recorrem para que o Projeto de Lei n°
629512002, que "altera a redação do art. 84, do Decre
to-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal" ciscutido e votado nos termos do art.
58, §~, I, da Constituição Federal, pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, seja apreciado
pelo Plenário da Casa.

Sala das sessões, 7 de agosto de 2002. - Depu
tado Miro Teixeira, Líder do Bloco PDT/PPS.

SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE
E DE ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES

Ofício n.o 110 /2002

Brasília, 8 de agosto 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 Miro Teixeira E Outros, que "Contra a
apreciação conclusiva pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação do Projeto de Lei n° 629512002",
não contém número suficiente de signatários, constando
a referida proposição de:

45 assinaturas confirmadas;
9 assinaturas repetidas;
16 assinaturas retiradas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe .

L~~-=.~~-==:_"__<Çb:Mj-"~-~ lD>O.§-][~E 1P'lUT~9§ . ~=~==-.==-:.__J

I.
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10/12/0219:31:46 Página: 001

----~-- ---_.._-------- -~ .. - ------

ProposiçAo: REC

Autor da ProposiçAo: J....fTRO TEIXEIRA E OUTR.OS

Data de Apresenta..,Ao: 07/08/02

EIDeo:ta: Contra a apreciação conclusiva pela COTnissão de Constituição e
Justiça e de Redação do Projeto de Lei nO 6295/2002.

Possui Assinatura.. Suficientes: NÃO

To.... de Assin.aura.:

~;~~~~;~=~-.=t=~=~~~
Fora de:> Exercici~ OOO
Repetidas 009
"eglveis -0:00
Re~as- --~·--01G

Assinaturas Confirl(Dadas
1 AIRTON DIPP PDT
2 ALCEU COLLARES PDT
3 ALDO ARANTES PCdoB
4 ARNALDO FARIA DE sÁ PTB
5 BETO ALBUQUERQUE PSB
6 DR. BENEDITO DIAS PPB
7 DUILIO PISANESCHI PTB
a EBER SILVA PST
9 EMERSON KAPAZ PPS
10 ESTHEFl GFlOSSI PT
11 EZIDIO PINHEIRO PSB
12 FERNANDO GABEIFlA PT
13 FRANCISCO GARCIA PFL
14 GILIVIAFl MACHADO PT
15 GIOVANNI QUEIROZ PDT
16 JAIR MENEGUELLI PT
17 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB
1 B JOSÉ BORBA PMDB
19 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO PDT
20 JOSuÉ BI;õNGTSON PTB
21 LUCIANO ZICA PT
22 LUIZ ANTONIO FLEURV PTB
23 MARCIO BITTAR PPS

RS
RS
GO
SP
RS
AP
SP
FlJ
SP
RS
RS
RJ
AM
MO
PA
SP
MA
PR
SP
PA
SP
SP
AC
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24 MAX ROSENMANN PMOB PR
25 MILTON TEMER PT RJ
26 MIRIAMREIO PSB RJ
27 MIRO TEIXEIRA PDT RJ
28 NEIVA MOREIRA PDT MA
29 NILSON MOURÃO PT AC
30 PAULO DELGADO PT MG
31 PAULO PAIM PT RS
32 POMPEO DE MATTOS PDT RS
33 ROBÉRIO ARAÚJO Pl RR

34 RUBENS BUENO PPS PR
35 RUBENS FURLAN PPS SP
36 SAlOMÃO CRUZ PFL RR
37 SERAFIM VENZON por SC

38 SÉRGIO MIRANDA PCdoB MG

39 SÉRGIO NOVAIS PSB CE

40 TElMA DE SOUZA PT SP

41 VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM
42 VICENTE ARRUDA PSDB CE

43 VIVALDO BARBOSA POT RJ

44 WAlTER PINHEIRO PT BA

45 WANDERLEY MARTINS PSB RJ

Assinaturas Repetidas
1 AIRTONDIPP PDT RS

2 CARUTO MERSS PT SC

3 CARUTO MERSS PT se
4 FERNANDO GABEIRA PT RJ

5 JAIR MENEGUELLI PT SP

6 JOÂO GRANDÃO PT MS
7 LUCIANO ZICA PT SP

B ORLANDO FANrAZZINI PT SP

9 POMPEO DE MAnos PDT RS

Assinaturas Retiradas
1 ANGELA GUAOAGNIN PT SP
2 ARLINDO CHINAGllA PT SP
3 CARlITO MERSS PT se
4 FERNANDO FERRO PT PE
5 HENRIQUE FONTANA PT RS
6 JOÃO GRANDÃO PT MS
7 JOÂOPAULO PT SP
B JOSÉ PIMENTEL PT CE
9 LUIZ SÉRGIO PT RJ
10 MARIA DO CARMO LARA PT MG
11 NELSON PELLEGRINO PT BA
12 ORLANDO FANTAZZINI PT SP
13 PAULO ROCHA PT PA
14 PROFESSOR lUIZINHO PT SP
15 TARCISIO ZIMMERMANN PT RS
16 VlRGluo GUIMARÃES PT MG



Justificativa

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

Brasília, em de de 2002. - Deputado Bonifá
cio de Andrada.

O Projeto-lei a cima visa adaptar à nova realidade
constitucional o artigo 84 do Código de Processo Penal,
introduzindo o Superior Tribunal de Justiça no referido
t~xto para fazer face ao determinado pela Constituição.
E uma alteração há muito reclamada para obedecer de
fato o imperativo processual.

"Art. 84. A competência pela
prerrogativa de função é do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos
Tribunais de apelação. relativamente às
pessoas que devam responder perante eles
por crimes comuns e de responsabilidade.

Parágrafo único. Praticado o ato no
exercício do cargo ou a pretexto de exercê-Io,
prevalece a competência por prerrogativa de
função, ainda que o inquérito ou ação penal
sejam iniciados após a cessação daquele
exercício funcional."
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PROJETO DE L~I.N.o 6.295-A, DE 2002 Já O parágrafo 2° abrange aspecto da maior im-
(Do Sr. BOnlfaclo de Andrada) portância pois que determina que os atos praticados

Altera a redação do art. 84, do De- no exercício d~ ca~go ou a pretex~o de exerc~-Io, pre~a-
ereto-Lei n° 3.689, de 03 de outubro de lece a co~petencl.a ou pre.rrogatlva de funçao menclo-
1941 - Código de Processo Penal; tendo nada no ~Itad.o.a~tlgo 84, ~lnda q.ue o inq~é~ito ou ação
parecer da Comissão de Constituição e penal seJ~ ~n1clados apos as clta~as atividades.
Justiça e de Redação, pela constitucio- Na pratica o que se procura, e promover a quan-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa t~s ~ue exercem cargos e funções de especial rele-
e, no mérito, pela aprovação, com subs- v?nc.la para o Estado, uma vez processados após o
titutivo (relator: Dep. André Benassi). ter~lno do mandato ou do exercício funcional, a ga-

(À Comissão de Constituição e Justiça rantla de ter o !oro ~specialque lhe era proporcionado
e de Redação - Art. 24, 11.) ao tempo da .tltulandade.

• Quer dizer, se o Presidente da República ou
SUMARIO ex-governador de Estado, ou ex-secretário de Estado

outra autoridade, depois de terminado o prazo da fun
ção' for processado por atos ou manifestações havi
dos ao tempo em que exerciam as suas atividades
públicas, o Tribunal há de ser aquele que julgaria na
quela época os respectivos atos ou manifestações
que promovera no período.

Na hipótese, esta determinação processual é
um desdobramento lógico e de bom senso em favor
do cidadão que atuou na função pública e que precisa
garantir-se de tudo que fez durante o exercício dela,
tratado e julgado como se nela estivesse. Se isso não
ocorrer, os riscos de qualquer cidadão serão enor
mes, colocando-os numa situação de desigualdade e
de dificuldades o que prejudicará aqueles que por de
ver disputarem mandatos populares ou exercerem
cargos governamentais.

As providências do Projeto acima constituem
portanto garantias e não privilégios, pois a capacida
de que se espera das autoridades amparadas pelo
foro especial por prerrogativa de função ficará com
prometida se houver receio de que, cessado o man
dato ou a investidura, o seu julgamento não será mais
realizado pela autoridade judiciária que a própria
Constituição considerou mais isenta, e sim por outra
que, presumidamente, não teria o mesmo grau de in
dependência. Não se pode olvidar que o título de car
go público angaria ao longo de seu exercício inúme
ros adversários, e que estes podem exercer pressões
como vindita contra aquele, que no exercício do car
go, contrariou interesses, e agora ostenta apenas a
condições de ex-autoridade e adversário da corrente
dominante.

Sobre o assunto, a autoridade do magistério do
saudoso Ministro Victor Nunes Leal, lançado no voto
prolatado na Reclamação n° 473 - Estado da Gua
nabara, merece ser aqui destacada, verbis:

"A jurisdição especial, como prerrogati
va de certas funções públicas, é, realmente,

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 84 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3

de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

..._".~----'.._---_•._-------------------------



"Não contexto que a prerrogativa de
foro só se explica como proteção do exercí
cio do cargo e não como privilégio do seu ti
tular e, menos ainda, do seu ex-ocupante.

Mas, data venia, é fugir ao senso das
realidades evidentes negar que, para a tran
qüilidade no exercício do cargo ou do man
dato se para essa tranqüilidade contribui,
como pressupõe a Constituição, a prerroga
tiva de foro - ao seu titular mais importa
tê-lo assegurado para o julgamento futuro
dos seus atos funcionais do que no curso da
investidura, quando outras salvaguardas o
protegem.

Assim é patente que o titular do Poder
Executivo, enquanto no exercício do manda
to, antes que o foro especial, o que lhe dá
imunidade contra processos temerários é a
exigência de ser a acusação previamente
admitida por dois terços da Câmara dos De
putados (CF., art. 86).

Do mesmo modo. aos congressistas a
imunidade formal é que verdadeiramente os
protege no curso da legislatura.

Por conseguinte, mais que apanágio
do poder atual, a prerrogativa de foro serve
a libertar o dignatário dos medos do ostra
cismo futuro.

Aí é preciso lembrar haver entre os de
tentores do foro por prerrogativa de função
ocupantes de cargos dos quais são demissí
veis ad nutum: é o caso, no plano federal ,
dos Ministros de Estado.

Parece repugnante aos princípios, es
pecialmente à garantia do juiz natural, que a
competência originária do Supremo Tribunal
para julgá-los seja precária e fique à mercê
da vontade unilateral do Chefe do Poder
Executivo, que a possa elidir a qualquer
tempo. tanto para prejudicar quanto para fa
vorecer o ministro processado.

Com efeito. O foro especial tem outra
face, que cumpre não esquecer "Presume o
Legislador - Recorde-se o argumento de
Victor Nunes (ReeI. 473. RTJ. 22/47) - "que
os tribunais de maior categoria tenham mais

A proposição ora apresentada, não é, pelo vis
to, a de restabelecer o inteiro teor do enunciado na
Súmula n° 394, mas apenas e tão somente o de re
cobrar seu o princípio basilar, sem dúvida já enrai
zado no constitucionalismo brasileiro, assegurando,
para garantir a tranqüilidade do exercício do cargo
ou do mandato, a prerrogativa de foro para além da
cessação do exercício funcional, apenas quando se
tratar de crime cometido no exercício do cargo ou a
pretexto de exercê-lo.
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instituída, não no interesse pessoal do ocu- Aliás, quando da decisão que cancelou a Súmu-
pante do cargo, mas no interesse público do la n° 394, o eminente Ministro Sepúlveda Pertence
seu bom exercício, isto é, do seu exercício apresentou sugestão idêntica, no que foi acompanha-
com o alto grau de independência que resul- do pelos Ministros Nelson Jobim, Neri da Silveira e
ta da certeza de que seus atos venham a limar Galvão, destacando assim a importância da ma-
ser julgados com plenas garantias e com- téria, verbis:
pleta imparcialidade. Presume o legislador
que os tribunais de maior categoria tenham
mais isenção para julgar os ocupantes de
determinadas funções públicas, por sua ca
pacidade de resistir, seja à eventual influên
cia do próprio acusado, seja às influências
que atuam contra ele. A presumida indepen
dência do tribunal de superior hierarquia é,
pois, uma garantia bilateral garantia contra e
a favor do acusado.

Essa correção, sinceridade e indepen
dência moral com que a lei quer sejam exer
cidos os cargos públicos ficaria comprometi
da, se o titular pudesse recear que, cessada
a função, seria julgado, não pelo Tribunal
que a lei considerou o mais isento, a ponto
de o investir de jurisdição especial para jul
gá-lo no exercício do cargo, e sim, por ou
tros que, presumidamente, poderiam não ter
o mesmo grau de isenção. Cessada a fun
ção, pode muitas vezes desaparecer a in
fluência que, antes, o titular do cargo estaria
em condições de exercer sobre o Tribunal
que o houvesse de julgar; entretanto, em
tais condições, ou surge, ou permanece, ou
se alarga a possibilidade, para outrem, de
tentar exercer influência sobre quem vai jul
gar o ex-funcionário ou ex-titular de posição
política, reduzindo então. Freqüentemente,
à condis:ão de adversário da situação domi
nante. E pois, em razão do interesse público
do bom exercício do cargo, e não do inte
resse pessoal do ocupante que deve substi
tuir, que não pode deixar de subsistir a juris
dição especial, como prerrogativa do fun
ção, mesmo depois de cessado o exercício."
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isenção para julgar os ocupantes de deter
minadas funções públicas, por sua capaci
dade de resistir, seja à eventual influência
do próprio acusado, seja às influências que
atuam contra ele. A presumida independên
cia do tribunal de superior hierarquia é, pois,
uma garantia bilateral, garantia contra e a
favor do acusado."

E quando não interessar ao acusado o
julgamento pelo tribunal que a Constituição a
tanto reservou, mais precária será a compe
tência desse, pois aí, para subtrair-se dela 
cancelada a Súm. 394 - bastaria a vontade
exclusiva do próprio réu, já pela exoneração,
já pela renúncia, já pela aposentadoria.

Dispensa demonstração, porém, que,
segundo os princípios, assim como ao acusa
do se dá a garantia de não ser subtraído cio
seu juiz natural, também é cerro que a ele
não é dado o poder de subtrair-se da sua
competência por ato unilateral de vontade"

Proponho, contudo, a edição de nova
súmula que, frei à jurisprudência, declare que
cometido o crime no exercício do cargo ou a
pretexto de exercê-Io, prevalece a competên
cia por prerrogativa de função, ainda que o in
quérito ou a ação penal sejam iniciados após
a cessação daquele exercício funcional. É o
meu voto, a partir do qual, se acolhido, cum
prirá examinar cada um dos casos em mesa".

o interesse social do bom exercício da função
pública recomenda que o foro especial por prerroga
tiva de função seja prorrogado, mesmo depois de
cessado o mandato ou a investidura, em relação
aos atos praticados no exercício do cargo ou a pre
texto de exercê-lo. - Bonfácio de Andrada, Depu
tado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO 111
Da Responsabilidade do Presidente

da República

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presiden
te da República, por dois terços da Câmara dos Depu
tados, será ele submetido a julgamento perante o Su
premo Tribunal Federal, nas infrações penais co
muns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de
responsabilidade.

§ 1° Presidente ficará suspenso de suas
funções:

I - nas infrações penais comuns, se recebida a
denuncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Fe
deral:

11- nos crimes de responsabilidade, após a ins
tauração do processo pelo Senado Federal.

§ 2° Se, decorrido o prazo de cento e oitenta
dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o
afastamento do Presidente, sem prejuízo do regulas
prosseguimento do processo.

§ 3° Enquanto não sobrevier sentença condena
tória, nas infrações comuns, o Presidente da Repúbli
ca não estará sujeito a prisão.

§ 4° O Presidente da República, na vigência de
seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos
estranhos ao exercício de suas funções.

SEÇÃO IV
Dos Ministros de Estado

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos
dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no
exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Esta
do, além de outras atribuições estabelecidas nesta
Constituição e na lei:

1- exercer a orientação, coordenação e supervi
são dos órgãos e entidades da administração federal
na área de sua competência e referendar os atos e
decretos assinados pelo Presidente da República:

11 - expedir instruções para a execução das leis,
decretos e regulamentos:

111- apresentai ao Presidente da República rela
tório anual de sua gestão no Ministério;

IV - praticar os atos pertinentes ás atribuições
que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presi
dente da República.



11 - Voto
Inicialmente, deve-se reconhecer que a propos

ta é extremamente oportuna, pois visa recompor ga
rantias de direitos. Com efeito, vale a pena recorrer à
opinião do eminente Ministro Sepúlveda Pertence,
quando de seu voto sobre a súmula 394 do Supremo
Tribunal Federal:

"...é fugir ao senso das realidades evi
dentes negar que, para a tranqüilidade no

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A presente proposição, de autoria do ilustre Depu
tado Bonifácio de Andrade, pretende alterar o art. 84 do
Código de Processo Penal (Decreto-lei n° 3.689, de 3
de outubro de 1941) acrescentando-lhe um parágrafo
único, cujo teor estende a competência por prerrogativa
de função para os atos praticados no exercício do cargo
ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados
após a cessação do exercício funcional.

Em sua justificação, o autor declara que o objetivo
da proposição é promover a quantos exercem cargos e
funções de especial relevância pública, uma vez pro
cessados, a garantia de ter, após o término do mandato
ou do exercício funcional, a prerrogativa de foro que lhe
era proporcionada ao tempo da titularidade.

Nos termos regimentais (art. 24, 32, 111. "a" e "e"),
a proposição vem a esta Comissão para análise de
constitucionalidade, juridicidade, redação e mérito.

É o Relatório.

CAPíTULO VII

TíTULO V
Da Competência

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE7NAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

TíTULO

Da Competência pela Prerrogativa de Função

Art 84. A competência pela prerrogativa de
função é do Supremo Tribunal Federal e dos Tribu
nais de Apelação, relativamente às pessoas que de
vam responder perante eles por crimes comuns ou
de responsabilidade.

Art. 85. Nos processos por crime contra a honra,
em que forem querelantes as pessoas que a Constitui
ção sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e
dos Tribunais de Apelação, àquele ou a estes caberá o
julgamento, quando oposta e admitida a exceção da
verdade.
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DECRETO-lEI N° 3.689, Após, O Tribunal, por maioria, rejeitou a proposta do Min.
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 Sepúlveda Pertence para a edição de nova sumula a di

zer que "cometido o crime no exercício do cargo ou a pre-
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL texto de exercê-Io, prevalece a competência por prerro-

LIVRO I gativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal
Do Processo em Geral sejam iniciados após a cessação daquele exercício funci-

onai". Vencidos, nesse ponto, os Ministros Nelson Jobim,
limar Galvão e Néri da Silveira, que o acompanhavam
para acolher a proposta de edição de nova sumula. Em
seguida. o Tribunal, por unanimidade, decidiu que conti
nuam válidos todos os atos praticados e decisões proferi
das com base na Súmula 394 do STF, é dizer, a decisão
tem efeito ex nunc. Em conseqüência, o Tribunal resolveu
a questão de ordem dandopela incompetência originária
do STF e determinou a remessa dos autos á justiça de 1°
grau competente. leia em Transcrições a integra do voto
do Min. Sydney Sanches, reléior.lnq 687 - SP (00) Inq
881-MT (00), reI. Min. Sydney Sanches; AP 313-DF
(00), AP 315-DF (00), AP 319-DF (00) e Inq 656-AC
(00), rei. Min. Moreira Alves, 258.99.

Súmula 394: Cancelamento

Artigo

Concluído o julgamento de questão de ordem na
qual se discute o cancelamento ou a revisão da Súmula
394 do STF ("Cometido o crime durante o exercício funci
onai. prevalece a competência especial por prerrogativa
de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam
iniciados após a cessação daquele exercício:') (v. infor
mativos 149 e 69). O Tribunal, por unanimidade, cance
lou a Súmula 394 por entender que o art. 102, I, b, da CF
- que estabelece a competência do STF para processar
e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o
Presidente da República, o Vice-Presidente, os mem
bros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o
Procurador-Geral da República - não alcança aquelas
pessoas que não mais exercem mandato ou cargo.
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exercício do cargo ou do mandato se para
essa tranqüilidade contribui, corno pressu
põe a Constituição, a prerrogativa de fora 
ao seu titular mais importa tê-lo

Por essas razões, proponho seja alterado o "ca
put" do art. 84 apenas para expurgar do dispositivo refe
rência a Tribunais de Apelação ora desatualizadas. O
parágrafo único transforma-se em § 1° esclarecendo
que a competência especial por prerrogativa de função
prevalece apenas para os atos administrativos do agen
te. Por fim, acrescento um § 2° ao art. 84 para estender
as alterações à ação de improbidade administrativa.

Dessa forma, voto pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e no mérito pela aprovação do
PL 6.295/02. na forma do Substitutivo ora apresentado.

Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. 
Deputado André Benassi, Relator.

SUBSTITUTIVO

Altera a redação do art. 84, do De
creto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 84 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de

outubro de 1941 - Código de Processo Penal- passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 84 .A competência pela prerrogativa de fun
ção é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribu
nal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tri
bunais de Justiçados Estados edo Distrito Federal, re
lativamente às pessoas que devam responder perante
eles por crimes comuns e de responsabilidade.

§ 1° A competência especial por prerrogativa de
função, relativa a atos administrativos do agente, preva
lece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam inici
ados após a cessação do exerci cio da função pública:

§ Z' A ação de improbidade, de que trata a Lei nO
8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante o tri
bunal competente para processar e julgar criminalmente
o funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa
de foro em razão do exercício de função pública, obser
vado o disposto no § 1°.

Art. Z' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Brasília, 19 de junho de 2002. - Deputado
André Benassil, 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,

técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei n° 6.295/2002, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado André Benassi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Igor Avelino e Léo

Alcântara, VicePresidentes, Alceu Collares, Aldir Ca
bral, Aloysio Nunes Ferreira, André Benassí, Bispo
Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar
Moreira, Geovan Freitas, Geraldo Magela, Ibrahim
Abi-Ackel, tédio Rosa, Inaldo Leitão, José Genoíno,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Rlho, Moroni Torgan, Osmar Serra
glio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Caval
cante, Renato Vianna, Robson Tuma, Vilmar Rocha,
Bispo Wanderval, Dilceu Sperafico, Gilmar Machado,
Gonzaga Patriota, João Almeida, Luiz Antonio Fleury,
Luiz Piauhylino, Mário Assad Júnior, Orlando Fantaz
zini, Pedro Irujo, Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2002. - De
putado Ney Lopes, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Altera a redação do art. 84. do De
creto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 84 do Decreto-Lei n03.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal- passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 84. A competência pela prerrogativa de função
é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente
às pessoas que devam responder perante eles por cri
mes comuns e de responsabilidade.

§ 1° A competência especial por prerrogativa de
função, relativa a atos administrativos do agente, preva
lece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam inici
ados após a cessação do exercício da função pública;

§ 2° A ação de improbidade, de que trata a Lei nO
8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante o
tribunal competente para processar e julgar
criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese
de prerrogativa de foro em razão do exercício de
função pública, observado o disposto no § 1°.

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

Sala da Comissão, 25 de junho de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.



Presentes os Seguintes Srs. Deputados:
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - A lista

de presença registra o comparecimento de 211 Srs.
Deputados.

SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Vai-se pas
sar à apreciação da matéria sobre a mesa e da cons
tante daOrdem do Dia.

Item 1.
"Discussão em turno único da Medida Provisó

ria nO 6612002, que dispõe sobre a não cumulativida
de na cobrança da contribuição para os Programas
de Integração Social (PIS) e de Formação do Patri
mônio do Servidor Público (Pasep), nos casos que
especifica; sobre os procedimentos para desconside
ração de atos ou negócios jurídicos, para fins tributári
os; sobre o pagamento e o parcelamento de débitos
tributários federais, a compensação de créditos fisca
is, a declaração de inaptidão de inscrição de pessoas
jurídicas, a legislação aduaneira, e dá outras provi
dências. Pendente de parecer da Comissão Mista."

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Ques
tão de ordem. Sem rENisão do orador.) - Sr.Presidente,
vou ler o art. 71 ,inciso 111.

Art.71 ..
111- presença nos debates de pelo menos de um

décimo do número total de Deputados."
Sr. Presidente, é preciso 52 Deputados. No

plenário não temos esse número.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, primei-
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RECURSO N.o 255, DE 2002 ro quero apresentar uma questão em relação ao quo-
(Do Sr. Inocêncio Oliveira) rum que tem sido utilizado nesta Casa em todos os
Recorre contra Decisão da Presi- debates, em todas as apreciações de matérias, em

dência que indeferiu questão de ordem todas as sessões. Toma-se como referência para
acerca da inexistência do quorum de 52 quorum de sessões ordinárias de debates o quorum
deputados necessários para dar início de portaria d e 52 Deputados e toma-se como referên-
aos debates sobre a Medida Provisória cia o painel para a apreciação de matérias da Ordem
66/02. do Dia. Neste exato momento, temos o quorum de

(À Comissão de Constituição e Justiça portaria, presença de Parlamentares na Casa superi-
e de Redação, nos termos do art. 95, § 8°, or a 257. Portanto, número regimentalmente permiti-
do RICD. publique-se). do para que iniciemos a discussão da matéria. É ver-

dade que para votar a matéria precisaríamos de 257
V - ORDEM DO DIA Deputados no plenário para apreciar a votação. Te

mos a presença de 217 Srs. Deputados. Aqui se fala
em 51, temos 217 Srs. Deputados que confirmaram
presença. A única forma de se aferir a presença ou
não dos 217 Deputados no plenário é a verificação de
votação, que tem de ser feita em plenário, para confe
rir se os 217 Srs. Deputados estão ou não presentes.
Todo e qualquer partido tem o direito de solicitar à
Mesa a conferência, quando em votação de matéria,
para aferir esse quorum. Não havendo isso, temos no
painel a presença de 217 Srs. Deputados. Esta é a re
lação nominal de presença no plenário, registrada por
Parlamentares da Casa. Portanto, temos possibilida
de de apreciar o relatório a ser lido pelo Sr. Relator
Benito Gama e teremos possibilidade de iniciar a dis
cussão. Obviamente, não há quorum no painel para
votação da matéria. Muito obrigado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - V.Exa.
está com a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Quero dizer
ao Sr. Presidente, com todo o respeito a V.Exa. e à
Casa, que o art. 71, no seu inciso 111, é claro: não
se trata de presença na Casa nem presença no pa
inel, mas presença nos debates, porque estamos
iniciando o debate. Sr. Presidente, entendo que
esta Casa é feita de amizades e do relacionamento
entre as pessoas, do respeito que temos pelas pes
soas. Tenho pelo Deputado Benito Gama um res
peito enorme. Sei que S.Exa. é um profundo co
nhecedor da matéria e não fará nada que não seja
bom para o País. Por isso, faço um apelo ao nobre
Deputado Benito Gama para que não leia o relató
rio hoje. Deixe para lê-lo na terça-feira, dia em que
o plenário estará cheio e haverá quem o ouça. Este
é um relatório difícil, complexo. Para o conhecer
mos, precisaremos de muita acuidade. Damos um
crédito de confiança a V.Exa., mas é preciso que



IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Esta sessão solene destina-se a homenagear os de
zoito anos de fundação da Rede Minas e foi requerida
pelo nobre Deputado Lincoln Portela.

O SR. BENITO GAMA (PMDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão doa orador.) - Muito obrigado,
Sr. Presidente, obrigado Deputado Inocêncio Olive
ira pelas suas palavras, pelo seu carinho, V.Exa.
que é importante Líder nesta Casa e no País. Gos
taria muito de atendê-lo, mas tenho de cumprir mi
nha função perante os companheiros e pares do
Congresso Nacional. E como o Presidente, Deputa
do Barbosa Neto, impõe que eu leia o relatório, te
nho de cumprir sua decisão e o Regimento desta
Casa. Nobre Deputado Inocêncio Oliveira, agrade
ço a V.Exa. as palavras. Creio que seria mais con
fortável continuarmos a discussão. Mas, como o re
latório está pronto e o Presidente da Casa assim o
quer, não poderei deixar de apresentar o relatório
neste momento.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
sejo recorrer da decisão da Mesa de manter a leitura
do Relatório. O painel eletrônico acusa o compareci
mento de 221 Parlamentares, mas menos de 52 en
contram-se em plenário. Sr. Presidente, peço a V.Exa.
que recorra à Comissão de Constituição e Justiça
para que não paire a menor dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Deputado
Inocêncio Oliveira, acolho o pedido de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Finda a leitura do expediente, passa-se à
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seu relatório seja lido c~m a Cas~ cheia, para to- Justiça e de redação, até porque é matéria decidida.
dos lhe prest~J~~ a devida at~n9ao e para que te- Quanto à MP n° 66, foi comunicado a esta Presidên-
nha~os POSSlblll.dade de analisa-lo. Segundo, Sr. cia que o relatório do Deputado Benito Gama já se en-
Presidente, desejo aprese~tar a mesma questão de contra em suas mãos. Portanto ara oferecer arecer
ordem de ontem, respondida pelo Presidente Aécio pela Comissão Mista à medid~ p '" , p
Neves. Eu não quis polemizar com S Ex I provlsona e as emen-
oportunidade, porque S.Exa. está ~ai~d~a~~:t: das .apresentada~, concedo a. palavra ao Deputado
Casa para ser Governador de Minas Gerais, está B:n1to Ga~, at.e 'p?rque a leItura do relatório ainda
se despedindo, e eu, apesar da rudeza do sertão nao ~aracter.lz~ ~n1CIO dos debates em relação a essa
dos cactos, dos mandacarus e xique-xiques, tenh~ medIda provlsona.
procurado me aprimora e me tornar um homem O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Conce-
light, suave, educado, fino, desenvolvendo em mim do a palavra ao Deputado Benito Gama.
o sentimento do bom trato com as pessoas. Por
isso, ontem eu não quis contestar o Presidente da
Câmara nem essa figura exemplar de servidor pú
blico, o Secretário-Geral da Mesa, Mozart Vianna,
pessoa que aprendemos a respeitar pela serieda
de, pela maneira correta como faz as coisas. Ape
sar disso, Sr. Presidente, quero agora recorrer da
decisão de ontem, porque ela cria um precedente
muito grave. Quando o Regimento Interno diz "até
uma sessão" se refere a uma sessão ordinária.
Não existe meia sessão! Se existisse meia sessão
seria diferente! É um precedente gravíssimo 
preste bem a atenção, Sr. Presidente! - que se use
uma sessão extraordinária para ler uma matéria re
lativa a medida provisória que sobresta a pauta das
sessões ordinárias. O Regimento Interno diz "até
uma sessão" porque não existe meia sessão. Não
existe isso. Assim, recorro da decisão do Presiden
te Aécio Neves para a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. Precisamos dirimir essa
questão para que o nosso relacionamento fraterno
com a Oposição, voltado para o interesse do País
e, em especial, do povo, seja feito de acordo com o
Regimento Interno, que é a nossa Bíblia, a lei que
nos rege e faz com que os trabalhos fluam normal
mente, que a vontade da maioria seja expressa.
Então, reitero mais uma vez ao particular amigo,
que lamento profundamente não ter retornado a
esta Casa, porque se trata de pessoa que sempre
engrandece esta Instituição, para que deixe para a
próxima terça-feira a leitura do seu relatório, a fim
de que a Casa dele tome conhecimento e V.Exa.
possa aprimorá-lo, transformando aquela jaca que
V.Exa. mencionou, moldando-a, afinando-a até
chegar a um pêssego de boa qualidade, para que o
PFL tenha condição de votar.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - A Mesa
vai decidir sobre a questão de ordem do Deputado
Inocêncio Oliveira. Em relação ao recurso de V.Exa., a
Mesa vai encaminhar à Comissão de Constituição e
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Convido para compor a Mesa a Sra. Christina zes a impor produtos que nem sempre pri-
Mendes, Presidenta em exercício da Rede Minas. mam pela qualidade, apenas reflete a prefe-
(Palmas.) rência do telespectador? Os resultados de

Convido para compor a Mesa o Sr. Mário instituições como a Rede Minas be~ o ~e-

Criscuolo Parreiras, Diretor de Administração e monstram: o telespectador tem sabido, Sim,
Finanças da Rede Minas. (Palmas.) apreci~r, valorizar e pre~ti9.iar programas de

Convido os presentes a ouvirem de pé o Hino bom nlvel. E quanto mais ISSO lhe for ofere-
Nacional. " cido, tanto mais sofisticada se tornará a sua

, . N . I) demanda.(E executado o Hmo aCIOna. .. • . - 'd
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ Em dezoito anos ~e eXlstencla, nao tem SI o ou-

. ., _, tro o esforço da Rede Minas, esforço ao qual foram-se
Neste momento, assistiremos a apresentaçao de VI- . t d d' f'l' d time te)'a' em nu'. . .. In egran o as Iversas a lia as, a ua n -
deo Instlt~~I~nal da ~edeMinas. mero de cinqüenta. A Rede Minas tem uma história de

(Exiblçao de vldeo.) crescimento firme e constante. Não começou grande,
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O mas os bons resultados não pararam de se acumular.

Presidente da Câmara, Sr. Deputado Aécio Neves, Estabelecendo parcerias com todas as instâncias da
não pôde se fazer presente a esta sessão, mas fez Administração Pública, assim também com a iniciati-
questão de encaminhar a seguinte mensagem: va privada; fazendo jus à condição de televisão públi-

uÉ um orgulho para nós, mineiros, a ca e instituição de ut.ilid~e pública, res~nsave!me~-
existência da Rede Minas. Ela é mais um te atenta ao verdadeiro Interesse da sociedade, IStO e,
exemplo, entre inúmeros, do cuidado com sem abrir. mão, jamais, do respeito devido a tod?~ q~e
que costumamos tratar a cultura nacional; a ela ass~ste.m; tratando o telespect~dor .com etlca Ir-

pIo de lucidez e de pertinácia' exemplo repreenslvel, descartando o sensaCionalista eo gros-
exem '. d' . d d I f I Ió· ddo apreço da terra a seu destino histórico, setro; Ist.anc~an ~-:>e. aque a asa glca e merca-
potencializando o enorme patrimônio huma- do, que v.l~a ~ audlenc~a~ ~ualquer preço;.bu~cando
no de que é possuidora, valorizando suas essa aU~le~cla pela cnatlvldade e competencla~ pelo
raízes e tradições mais caras, habilitando-se formato ~gll, moderno e atrae~t~, .toda a a~uaçao da
a um futuro de prosperidade material com R_ede Minas. se assenta no tnpe I~form~çao-educa-
base na vasta riqueza intelectual. çao-ent~etenlmento. Promover a Cidadania - este, o

A instituição completa, neste mês de seu mais elevado escopo.

dezembro, dezoito anos de existência. Era, Em todos os momentos, em todos os
primeiramente, a Fundação TV Minas Cultu- funcionários, em todas as ações, isso está
ral e Educativa, com um sinal de alcance vivo e presente. O cidadão continua sendo
modesto, se comparado aos 526 Municípios o principal beneficiário do que produz a
aonde chega agora. Retransmitia, então, a Rede Minas. O telejornalismo, a cobertura
programação da TVE do Rio de Janeiro, econômica, as reportagens, as matérias
indo ao arpoucas horas por dia. de cunho educativo-cultural constituem

Hoje, além da denominação, mudou o sua pedra angular.
alcance. Fortaleceram-se os objetivos. Ga- Da Rede Minas, louvem-se os diversos
nhou-se nova dimensão. A Rede Minas pas- projetos desenvolvidos ao longo de seus de-
sou a incluir boa parte da programação da TV zoito anos, graças aos quais ganhou desta-
Cultura de São Paulo, além de produções 10- que nacional, e passou a ombrear com o
cais. Permanece agora 24 horas no ar e inte- que de melhor as grandes emissoras têm le-
gra a Rede Pública de Televisão, formada por vado às nossas casas. Louve-se a atuação
emissoras educativas de todo o País - um ética e inteligente, a privilegiar o bom tele-
crescimento bastante significativo, sobretudo jornalismo, a boa informação, a dissemina-
em razão de suas características não neces- ção da cultura, das artes e das mais varia-
sariamente subordinadas ao lucro. das manifestações populares. Louve-se o

Será mesmo que desprezamos as ma - trabalho abnegado e perseverante de direto-
nifestações genuínas da cultura nacional, in- res, jornalistas, técnicos e operadores, a
fensos a um mínimo de refinamento intelec- quem dirijo a minha gratidão, a minha admi-
tual? Será verdade que a mídia, muitas ve- ração e o meu entusiasmo.



Esta foi a mensagem do Exmo. Sr. Presidente
da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves,
que, por motivo superior, não pôde estar aqui pre
sente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Lincoln Porte
la, autor da proposição.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Exmo. Sr. Presidente, Depu
tado Severino Cavalcanti; Sra. Christina Mendes, Pre
sidenta em exercício da Rede Minas; Sr. Mário Criscu
010 Parreiras, Diretor Administrativo e Financeiro da
Rede Minas; Sras. e Srs. Deputados; demais presen
tes; gostaria muito hoje de estar com a voz mais limpa
e nítida, mas isso não foi possível porque, devido aos
últimos acontecimentos em Minas Gerais, muita chu
va e falta de energia - pelo menos 120 mil pessoas fi
caram sem energia -, tive de falar a dois auditórios,
de trezentas e quatrocentas pessoas respectivamen
te, sem microfone.

Espero que, para o próximo sábado, o meu pro
grama esteja apto para, com os companheiros e cole
gas da Rede Minas de Televisão, chegar à nossa Mi
nas Gerais, ao Distrito Federal, pela tela da TV Apoio,
que retransmite a Rede Minas de Televisão, e tam
bém ao Mato Grosso do Sul. De vez em quando en
contro algum Deputado do Mato Grosso do Sul que
diz: "Deputado, quero ser entrevistado pela Rede Mi
nas, porque sua programação é transmitida para o
Mato Grosso do Sul".

Alguém disse, a respeito desta homenagem aos
dezoito anos da Rede Minas de Televisão, que a Rede
Minas, aos dezoito anos, completa sua maioridade.
Uma maioridade que adquiriu com competência, coe
rência, capacidade, honestidade, justiça e trabalho.

Dizem que os jovens de hoje têm uma dificulda
de maior de amadurecimento em relação aos jovens
do passado, que amadureciam mais rapidamente. A
jovem Rede Minas amadureceu no tempo certo. Aqui
lo que podemos chamar de plenitude dos tempos.
Não foi uma televisão mimada, criada de maneira ina
dequada, porém conseguiu o seu espaço através de
muito trabalho, muito esforço e muita competência
das pessoas que por ali passaram.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero,
antes de tudo, agradecer à Mesa desta Casa a apro-
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Neste momento, estão todos de para- vação do meu requerimento para que se realizasse
béns. Está principalmente de parabéns o esta sessão solene em homenagem aos dezoito anos
público telespectador. Afeito à qualidade, de fundação da Rede Minas.
ele evolui ao mesmo passo da evolução dos A Rede Minas é uma emissora pública e educa-
meios de comunicação que tem ao dispor". tiva. Essas características têm-lhe permitido cumprir,

com muita competência, a importante função de es
pelhar a rica cultura do Estado de Minas Gerais, pos
sibilitando, assim, uma inédita difusão das peculiari
dades regionais, abrindo espaço para o saudável e
frutífero autoconhecimento pela sociedade mineira.

Quando inaugurada, em 8 de dezembro de
1984, o sinal da Rede Minas alcançava apenas 33
Municípios e sua programação limitava-se à retrans
missão simultânea da TVE, do Rio de Janeiro, das
18h às 24h. No ano seguinte, porém, já começaram a
surgir as primeiras programações locais, com o pio
neiro Momentos de Minas, embrião do noticiário Jor
nal de Minas, no ar até hoje.

Atualmente, das 24 horas de programação diá
ria, doze são de produções locais e as outras doze,
dedicam-se à retransmissão de parte da programa
ção da TVE, do Rio, e da TV Cultura, de São Paulo.
Quinhentos e vinte e cinco Municípios mineiros já re
cebem o sinal da Rede Minas, que concentra mais de
cinqüenta afiliadas, muito bem abordado pelo Depu
tado Severino Cavalcanti.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a extra
ordinária revolução tecnológica ocorrida nas últimas
décadas permitiu aos cidadãos acesso quase imedia
to ao noticiário dos quatro cantos do mundo, mas, pa
radoxalmente, negligenciou a informação local, bem
como a análise das repercussões de movimentos glo
bais na vida das comunidades regionais.

Estas são as difíceis missões que a Rede Mi
nas, tão inteligente e competentemente, abraçou com
talento e profissionalismo desde os seus primeiros
anos de vida. Eu, representante do povo mineiro nes
ta Casa, sinto-me muito feliz por termos uma televi
são educativa regional com o porte e a seriedade da
Rede Minas de Televisão, uma emissora efetivamente
empenhada em valorizar a cultura mineira e promover
a consciência de cidadania entre a população do meu
Estado.

O aperfeiçoamento constante na qualidade da
programação da Rede Minas é fruto do permanente
esforço de autocrítica e aprendizado, que tem sido a
tônica dessa emissora desde a sua fundação. O re
cente lançamento, pela Rede Minas, do "Manual de
Procedimentos para o Jornalismo Público", por exem
plo, é a consolidação de uma série de rotinas depura
das ao longo de anos de avaliações, observações, er
ros e acertos, um autêntico registro da tortuosa traje-
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tória percorrida pela emissora em busca de crescente
qualidade.

Lamentavelmente, embora a Rede Minas tenha
ampliado muito a sua área de abrangência nos últi
mos anos, diversas regiões do Estado de Minas Ge
rais ainda estão privadas do recebimento do sinal da
emissora. A região sul do Estado, por exemplo, rece
be o sinal de São Paulo; a do Triângulo, o de Goiás; e
a Zona da Mata, o do Rio de Janeiro.

Hoje, quando nos reunimos nesta Casa para tão
merecida homenagem à Rede Minas de Televisão pe
los relevantes serviços prestados ao povo mineiro
nos seus dezoito anos de existência, faço veemente
apelo ao futuro Governador do Estado, também Pre
sidente desta Câmara, Deputado Aécio Neves, para
que invista no fortalecimento da Rede Minas de Tele
visão, que tem importantíssimo papel a cumprir para
a integração das diversas regiões de Minas Gerais.
Por certo S.Exa. fará isso. Pelas conversas mantidas
com S.Exa., sei do amor que sente pelas Minas Gera
is e pelo Brasil.

A Rede Minas de Televisão é uma das priorida
des de S.Exa. no Governo do Estado de Minas Gera
is, porque sabe muito bem que a emissora soube se
parar o que chamamos de profano do que é conscien
te na televisão brasileira. A Rede Minas de Televisão
nunca se preocupou em promover o bizarro, em valo
rizar a imoralidade - sem falso moralismo da minha
parte -, em extravasar, através de seus filmes ou
programações, a violência, mas soube em seus infor
mativos locais, e ainda sabe, como abordar a questão
da violência sem que venha a influenciar os telespec
tadores. Não deu dimensões amplas à violência, não
a olvidou, porém não a superestimou, como algumas
emissoras infelizmente o fazem em todo o Brasil para
obter audiência.

A Rede Minas de Televisão tem audiência por
causa de programas inteligentes, que acrescentam
alguma coisa àqueles que a assistem - uma progra
mação limpa, clara, que traz sempre boa informação
a todos que a sintonizam.

Finalizando, quero parabenizar a Presidenta da
Rede Minas de Televisão, Christina Mendes, bem
como os diretores, técnicos, jornalistas e os demais
funcionários da emissora.

Tenho um programa naquela emissora e sou
testemunha do carinho, atenção e a amabilidade com
que os funcionários daquela casa tratam a todos, des
de o da portaria até o de mais alto escalão. Na Rede
Minas não há uma massa de funcionários entre os
mais de trezentos seres humanos que ali trabalham,
mas há indivíduos que são valorizados, sim, como

pessoas, como indivíduos, porque a Rede Minas de
Televisão entende que o seu funcionário é um indiví
duo, que quer dizer: único. E como ser único, a Rede
Minas de Televisão tem uma forma ímpar de tratar es
ses funcionários. Esta, também, é uma das razões do
seu êxito e do seu sucesso.

Desejo que o final dessas quase duas déca
das continue sendo coroado de êxito e que aque
les que dedicam seu tempo, energia, trabalho e ta
lento para transmitir uma programação comprome
tida com os mais altos valores da sociedade minei
ra continuem sendo exaltados, valorizados e ho
menageados, como esta Casa faz pela primeira
vez. Muito obrigado. Parabéns à Rede Minas de Te
levisão pelos seus dezoito anos de competência.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Antes de passar a palavra para o Deputado Narcio
Rodrigues, que falará pelo PSDB, convido o nobre
Deputado Lincoln Portela a assumir a presidência dos
trabalhos desta sessão solene, na certeza de que a
troca dará mais brilhantismo à solenidade.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Lincoln Portela, autor do requerimento que resu~a

nesta justa homenagem que a Câmara dos Deputa
dos presta hoje à Rede Minas de Televisão; Sra.
Christina Mendes, Presidenta em exercício da Rede
Minas; Dr. Mário Parreiras, Diretor de Administração e
Finanças do órgão; Srs. Diretores, funcionários, con
vidados, Sras. e Srs. Deputados, são inumeráveis os
motivos que levaram esta Casa a realizar a sessão
solene em homenagem à Rede Minas de Televisão
no decurso de seu 18° aniversário. Trata-se de um dos
mais eficientes e responsáveis órgãos de comunica
ção oficial do País, cuja atuação, no campo do inte
resse público, superou as expectativas reinantes à
época de sua fundação.

Criada em agosto de 1984 e inaugurada em de
zembro do mesmo ano, a Fundação TV Minas Cultu
ral e Educativa veio a integrar o grupo nacional de
emissoras educativas, com a finalidade expressa de
contribuir para o desenvolvimento intelectual, social e
econômico de Minas Gerais. Como emissora pública
de televisão, alcançava, na época, 33 Municípios,
com programação repassada pela TVE do Rio de Ja
neiro, no período reduzido de 18h às 24h.

Apenas no ano seguinte tiveram início as primei
ras produções locais, o que já manifestava o objetivo
de corresponder, sob vários aspectos, aos interesses
estaduais. Com o passar do tempo, a grade aumentou



DISCURSO DO SR. DEPUTADO
MAURO BENEVIDES QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTE
R�oRMENTEPUBLICADO.

Durante o discurso do Sr. Narcio Ro
drigues, o Sr. Severino Cavalcanti, 10 Se
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Lincoln Portela, § 2 0 do
art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Esta
Mesa convida o próximo orador inscrito, Deputado
Mauro Benevides, que falará pelo PMDB. S.Exa. dis
põe de até cinco minutos.

É sempre bom ouvir S.Exa. falar, uma vez que já
foi Presidente do Congresso Nacional em época mui
to difícil e que sempre deu sua parcela de contribui
ção à Nação brasileira.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Porte
la) - A Mesa registra a presença das seguintes auto
ridades: Dr. Jorge Arthur Morsch, advogado da Asso
ciação Sulina de Crédito e Assistência Rural; Murilo
Prado Badaró, Presidente da Rede Mineira de Metro
logia - FIEMG; Auro de Quadros Machado, Chefe da
Assessoria Jurídica da ASCAR, do Rio Grande do
Sul; Welington Silva, da Assessoria Parlamentar da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, e Sandro
Lima, que aqui representa o Prefeito Ademir Lucas,
da cidade de Contagem, Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Dando
prosseguimento a esta sessão solene, convido o pró-
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significativamente, exigindo um tempo de programa- para capacitação a distância de professores da rede
ção cada vez maior. Assim, a década de 90 encontrou pública, para melhoria da qualidade de ensino e ex-
a emissora veiculando não apenas programas da TVE, pansão dos níveis de atendimento.
mas também da TV Cultura, de São Paulo, para um pú - Éesse, Sr. Presidente, o quilate da empresa que
blico de mais 200 cidades. ora homenageamos - uma empresa que, mesmo en-

Em 1993, adquiriu estatuto de fundação pública, frentando algumas dificuldades materiais, garantiu a
sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e fi- liderança como a maior e mais especializada produto-
nanceira. Hoje, 526 Municípios do Estado recebem o ra de Minas Gerais em termos de programas instituci-
sinal da Rede Minas, que já apresenta mais de 50 afi- onais, educativos e documentários.
liadas. Nossos mais efusivos cumprimentos à Direção

Como veículo de comunicação oficial a serviço e a toda a equipe de funcionários da Rede Minas de
do interesse público e comunitário, a Rede Minas de Televisão, na certeza de que o futuro lhe será grato
Televisão está incumbida, entre outras, da tarefa de por tantas e tão brilhantes realizações.
integrar por meio da informação as diversas regiões O PSDB se alia à iniciativa do Deputado Lincoln
do Estado, espelhar e divulgar a cultura e as artes ali Portela de homenagear uma das instituições mais ca-
produzidas e prestar serviços educativos a todos os ras de Minas Gerais, a Rede Minas.
segmentos da população, traduzindo a visão de que Muito obrigado. (Palmas.)
Minas são várias.

Rei à sua missão e absolutamente cônscia de seu
papel na sociedade, a Rede Minas de Televisão vem se
empenhando, ao longo de quase duas décadas, em
enobrecer a televisão brasileira, produzindo e divulgan
do a melhor programação em termos de lazer e infor
mação. Ignorando a lógica de mercado, que imbui de
caráter eminentemente comercial significativa parcela
da a1ual produção nacional, a Rede Minas prioriza a
qualidade da notícia e do entretenimento e a consolida
ção de valores morais, éticos e democráticos. Seu tra
balho, portanto, assume dimensões de grande amplitu
de, na medida em que dignifica os meios de comunica
ção e sua inserção na sociedade.

Não se restringe, porém, apenas à programa
ção propriamente televisiva o objetivo da Rede Minas.
Recentemente, como emissora oficial do Governo do
Estado, lançou, no Sindicato dos Jornalistas Profissi
onais de Minas, o "Manual de Procedimentos para o
Jornalismo Públicd', onde se compilam princípios de
atuação jornalística, envolvendo a filosofia profissio
nal, os pressupostos éticos, as exigências de corre
ção e criatividade, a seleção de notícias e aborda
gens, enfim, tudo o que promova a atividade em seu
nível mais elevado de realização. E, tendo em vista
sempre o interesse do público, a Rede Minas também
fez questão de incorporar expressamente as normas
do manual.

Outro exemplo fecundo da atuação da Rede Mi
nas é o convênio realizado com a Secretaria de Esta
do da Educação no sentido da criação de telessalas

-------------_.._-_._-----
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ximo orador inscrito, Deputado Sérgio Miranda, que co e aberto veículo de comunicação, no qual pode-
falará pelo PCdoB e disporá de cinco minutos para o mos expressar nossas opiniões e discutir com a soci-
seu pronunciamento. edade sobre seus problemas e a busca de soluções.

Aliás, é sempre muito bom ouvir o Deputado Quero ainda referir-me à oportuna lembrança
Sérgio Miranda, que, pela sua competência, principal- do Deputado Mauro Benevides acerca do papel da
mente na área orçamentária, é muito entrevistado por Rede Minas na homenagem a Carlos Drummond de
emissoras de todo o Brasil.

Andrade - algo que marcou as comemorações do
O SR. SÉRGIO MIRANDA - Caro Deputado centenário de nascimento deste grande poeta.

Lincoln Porteia, Sra. Christina Mendes, Presidenta em
exercício da Rede Minas de Televisão, Sr. Márcio Parrei- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Tilden
ras, Diretor de Administração e Finanças do órgão que Santiago.

hoje homenageamos; Sras. e Srs. Deputados, demais O SR. TILDEN SANTIAGO _ Deputado Sérgio

presentes, antes de mais nada, homenageio o homena- Miranda, quero congratular-me com o Presidente,

geador. Deputado Lincoln Portela, pela iniciativa, assim como
O Deputado Lincoln Portela teve feliz lembrança fez V.Exa., e saudar a Rede Minas, neste momento

ao tomar a iniciativa de solicitar a realização de sessão em que a Câmara dos Deputados se reúne para ho-
especial em homenagem à Rede Minas. No momento menageá-Ia. Também sou testemunha da ampla re-
em que assistimos à evidente degradação da progra- percussão de diversos programas, inclusive o Palavra
mação da tevê aberta, que se nivela por baixo, que bus- Cruzada, apresentado por Gilberto Menezes, do qual
ca, através de escândalos e da divulgação de fatos es- tive oportunidade de participar. A Rede Minas veicula
cabrosos, conquistar audiência fácil, homenagear a matérias que destacam a cultura do povo mineiro e
Rede Minas de Televisão é valorizar uma tevê pública evidenciam sua alma, matérias muito preciosas, que
que não visa ao lucro, não segue as regras do mercado, levam a arte popular à sociedade. Referendo, portan-
mas se volta para a informação, a cultura e a educação to, todos os aspectos trazidos pelo Deputado Sérgio
- aspectos que revestem esta homenagem. Mirada. Afinal, hoje sou do PT, mas já fui dos quadros

O mercado da comunicação tende à concentra- do PCdoB e, por isso, tenho grande sintonia com o
ção econômica, mas a atuação política de alguns gran- que V.Exa. diz. Além de fazer minha saudação em
des grupos econômicos capazes de influenciar a opi- nome do Partido dos Trabalhadores, faço-a também
nião pública por meio de sua programação dá tom pro - na condição de professor de Comunicação e de jorna-
fundamente antidemocrático à vida política brasileira. lista, colega de todos os que trabalham na Rede Mi-
Homenagear a Rede Minas tem, portanto, esse aspecto nas. Sei analisar o valor e a importância desse veículo

polftico. no cenário da comunicação no Estado de Minas Gera-
Do ponto de vista pessoal, considero a Rede Mi - is. Muito obrigado, Deputado Sérgio Miranda.

nas uma organização democrática. Recentes progra- O SR. SÉRGIO MIRANDA - Agradeço a VExa.,
mas dos quais participei, como o Palavra Cruzada, nobre Deputado lilden Santiago, as palavras, que so-
apresentado pelo jornalista Gilberto Menezes, tive- mente engrandecem meu modesto pronunciamento.

ram enorme repercussão. Pessoas me abordavam Sr. Presidente, demais presentes, é justa a reali-
nas ruas para comentar a entrevista, o que demonstra zação desta sessão em homenagem à Rede Minas,
o grau de audiência que a Rede Minas tem. Ressalto que está de parabéns por sua trajetória. Espero que ela
também seu aspecto democrático, pois essa emisso-

continue sendo, digna e democraticamente, uma televira cede espaço a todas as forças políticas.
são pública a serviço da educação, do entretenimento e

Deputado Lincoln Portela, foi feliz, repito, a sua da boa informação.
lembrança. A Rede Minas merece. Nessa fase em
que seu prestígio é crescente, torna-se cada vez mais Muito obrigado. (Palmas.)

positiva sua programação. A rede pública de televi - O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - A Mesa
sões, da qual ela faz parte, fortalece o nosso País. registra a presença do Sr. Laércio Nogueira Branco

Em meu nome pessoal eem nome do PCdoB de Filho, GerentedaLíder Táxi Aéreo S.A. do Brasil, edo
Minas, rendo homenagens à Rede Minas, democráti- Sr. Sérgio Coelho, empresário.
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o SR. PRESIDENTE ( Lincoln Portela) - Com a
palavra o próximo orador inscrito, Deputado Márcio
Reinaldo Moreira, bom mineiro e sempre atuante nas
causas de Minas. Para falar pelo PPB, S.Exa. dispõe
de cinco minutos na tribuna.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB 
MG. Sem revisão do orador.) - Exmo. Sr. Presidente,
Deputado Lincoln Portela, cumprimentamos \l.Exa. nes
ta oportunidade pela feliz iniciativa desta homenagem.
Cumprimentamos também, com muita alegria, a Sra.
Christina Mendes, Presidenta em exercício da Rede Mi
nas, seus diretores e funcionários, bem como as demais
autoridades presentes.

Conforme prevê seu estatuto, a Rede Minas
tem contribuído para o desenvolvimento intelectual,
social e econômico de nosso Estado, promovendo os
valores típicos mineiros e o intercâmbio com outros
agentes de educação e cultura, por meio da produ
ção e veiculação de programas televisivos de interes
se público.

Homenageamos aqui uma TV estadual integra
da à rede pública de televisão, o único grupo de emis
soras verdadeiramente educativas existente em nos
so País. A Rede Minas exibe nada menos que 24 ho
ras diárias de programação, metade das quais de pro
duções locais - produções várias vezes premiadas,
diga-se de passagem.

Hoje, 526 municípios mineiros, através de 50
afiliadas, recebem o sinal da Rede Minas. Podemos,
pois, perceber a importância de nossa homenagea
da, cuja maioridade foi atingida bem antes dos 18
anos de vida hoje comemorados.

É prazerosa obrigação para todos nós elogiar
essa fundação pública, sem fins lucrativos, com auto

nomia administrativa e financeira. Podemos aprovei
tar a ocasião e, nesta Casa, reforçar a defesa de seus
privilégios legais, mesmo que não diretamente depen
dentes de nós, como a isenção da tributação estadual.

A emissora se destaca como a maior e mais es
pecializada produtora estadual dedicada ao desen
volvimento de programas institucionais, educativos e
documentários. Sua competência, visível nos traba
lhos destinados ao Governo de Minas, atraiu o inte
resse geral e clientes como o Banco Mundial e o Ban
co do Brasil.

Hoje, nossa homenageada é não apenas uma
produtora e emissora, mas também um centro de re-

flexão crítica sobre os caminhos da televisão pública
e os descaminhos das concessões privadas. Essa
importância fez o Governador eleito de Minas Gerais,
Deputado Aécio Neves, prometer o fortalecimento da
vocação da Rede Minas como integradora das diver

sas partes do Estado, que, no Triângulo Mineiro, re
cebem o sinal de emissoras goianas; no sul, o de
emissoras paulistas; e, na Zona da Mata, de emisso
ras fluminenses.

Senhoras e senhores, este alvorecer de milênio
nos fornece todos os meios técnicos para que a TV
possa funcionar, inclusive como universidade aberta.
A Rede Minas está nesse caminho, e cumpre-nos, re
presentantes do Legislativo que somos, fornecer as
condições legais JXl.ra que emissoras congêneres pos
sam levar adiante seus projetos educativos e informa

tivos, tão distintos do comercialismo e da superficiali
dade que tantas vezes empanam a programação das
redes privadas de telecomunicações.

Parabéns e muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Neste
final de sessão, desejo citar os apresentadores da
emissora. Talvez faltem alguns, mas quero lembrar
especialmente de Roberta Zampetti, Gilberto Mene
zes, Fernanda Ribeiro, Larissa Carvalho, Sandra Go
mes, Palinha, Paulo Roberto, Patrícia Costa, Terence
Machado, Marcos Leandro, Denise Barra, Mariana Ta
vares, Willian Corrêa, Lair Rennó e tantos outros que
poderiam ser listados aqui.

Parabenizo também alguém já de certa idade
- o amigo Rui -, que me tem dado assistência em
meus programas e na pessoa de quem saúdo todos
os funcionários, operadores de câmara e ajudantes.
Por seu intermédio, cumprimento os demais funcio
nários da Rede Minas de Televisão.

Meus parabéns a Christina e Mário, à diretoria,
aos jornalistas, que vão para as ruas e que às vezes,
nesse trabalho, expõem a vida, enfim, a todos os que
compõe aquele órgão de comunicação.

É justa e merecida a homenagem que fazemos
à Rede Minas.

v - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 20
minutos.)
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Ata da 231 a Sessão, em 10 de dezembro de 2002

Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente; Themístocles Sampaio e
Saulo Pedrosa, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

Efraim Morais;
Severino Cavalcanti;
Nilton Capixaba;
Enio Bacci;

Wilson Santos

RORAIMA

AIRTON CASCAVEL PPS PDT/PPS
ALCESTE ALMEIDA PL PLlPSL
ALMIR SÁPPB
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PFL
ROBÉRIO ARAÚJO PL PLlPSL
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

DA. BENEDITO DIAS PPB
EDUARDO SEABRA PTB
JURANDIL JUAREZ PMDB
SÉRGIO BARCELLOS PFL
Total de Amapá: 4

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
GERSON PERES PPB
GIOVANNI QUEIROZ PDT PDT/PPS
RAIMUNDO SANTOS PL PLlPSL
SOCORRO GOMES PcdoB PSB/PCDOB
Total de Pará: 6

AMAZONAS
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCDOB PSB/PCDOB
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS PDT/PPS
CONFÚCIO MOURA PMDB
EURípEDES MIRANDA PDT PDT/PPS
EXPEDITO JÚNIOR PSDB
OSCAR ANDRADE PL PLlPSL
Total de Rondonia: 6

ACRE

CLÓVIS QUEIROZ PFL
JOÃO TOTA PPB
MÁRCIO BITIAR PPS PDT/PPS
SÉRGIO BARROS PSDB
ZILA BEZERRA PTB
Total de Acre: 5

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
JOÃO RIBEIRO PFL
PASTOR AMARILDO PPB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
CESAR BANDEIRA PFL
FRANCISCO COELHO PFL
GASTÃO VIEIRA PMDB
NEIVA MOREIRA PDT PDT/PPS
NICE LOBÃO PFL
PEDRO NOVAIS PMDB
REMI TRINTA PL PLlPSL
ROBERTO ROCHA PSDB
SARNEY FILHO PFL
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL PLlPSL
ANíBAL GOMES PMDB
CRESCÊNCIO PEREIRA JR.PFL
JOSÉ L1NHARES PPB
JOSÉ PIMENTEL PT
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB
ROMMEL FEIJÓ PSDB
Total de Ceará: 9

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PSDB
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
THEMíSTOCLES SAMPAIO PMDB
Total de Piauí: 6
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RIO GRANDE DO NORTE

ANA CATARINA PMDB
MÚCIO SÁ PTB
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
ARMANDO ABíLlO PSDB
AVENZOAR ARRUDA PT
DAMIÃO FELlCIANO PMDB
ENIVALDO RIBEIRO PPB
MARCONDES GADELHA PFL
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO
ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS BATATA PSDB
CLEMENTINO COELHO PPS PDT/PPS
DJALMA PAES PSB PSB/PCDOB
GONZAGA PATRIOTA PSB PSB/PCDOB
INOCÊNCIO OLIVEIRA PFL
JOEL DE HOLLANDA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB
OSVALDO COELHO PFL
PEDRO EUGÊNIO PT
SÉRGIO GUERRA PSDB
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS
DIVALDO SURUAGY PST
GIVALDO CARIMBÃO PSB PSB/PCDOB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
REGIS CAVALCANTE PPS PDT/PPS
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

JORGE ALBERTO PMDB
Total de Sergipe: 1

BAHIA
BENITO GAMA PMDB
CLAUDIO CAJADO PFL
CORIOLANO SALES PMDB
FÉLIX MENDONÇA PTB
FRANCISTÔNIO PINTO PFL
HAROLDO LIMA PCdoB PSB/PCdoB
JAIME FERNANDES PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB
JORGE KHOURY PFL
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ ROCHA PFL
LUIZ ALBERTO PT
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT

PAULO MAGALHÃES PFL
SAULO PEDROSA PSDB
WALTER PINHEIRO PT
Total de Bahia: 18

MINAS GERAIS
ANTÔNIO DO VALLE PMDB
ARACELY DE PAULA PFL
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PST
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MAnos PSDB
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
GILMAR MACHADO PT
JOÃO MAGNO PT
JOSÉ MILlTÃO PTB
L1NCOLN PORTELA PSL PLlPSL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PPB
MARCOS LIMA PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
OSMÂNIO PEREIRA PSDB
PHILEMON RODRIGUES PL PLlPSL
RAFAEL GUERRA PSDB
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PPB
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PL PLlPSL
SÉRGIO MIRANDA PCDOB PSB/PCDOB
SILAS BRASILEIRO PMDB
TILDEN SANTIAGO PT
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 26

EspíRITO SANTO
FEU ROSA PSDB
JOÃO COSER PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
JOSÉ CARLOS FONSECA JA. PFL
MAGNO MALTA PL PLlPSL
MARCUS VICENTE PPB
NILTON BAIANO PPB
RITA CAMATA PMDB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
ALEXANDRE SANTOS PSDB
BISPO RODRIGUES PL PLlPSL
DA. HELENOPSDB
JANDIRA FEGHALI PCDOBPSB/PCdoB
LAURA CARNEIRO PFL
SIMÃO SESSIM PPB
Total de Rio de Janeiro: 6
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SÃO PAULO

ALDO REBELO PCDOBPSB/PCDOB
ANDR~BENASSIPSDB

ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CELSO RUSSOMANNO PPB
CORAUCI SOBRINHO PFL
CUNHA BUENO PPB
DR. HÉLIO PDT PDT/PPS
IARA BERNARDI PT
JAIR MENEGUELLI PT
JOÃO EDUARDO DADO PDT PDT/PPS
JOÃO PAULO PT
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB PSB/PCDOB
MARCELO BARBIERI PMDB
MARCOS CINTRA PFL
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
RICARDO IZAR PTB
VADÃO GOMES PPB
VALDEMAR COSTA NETO PL PLlPSL
XICO GRAZIANO PSDB
ZÉ íNDIO PMDB
Total de São Paulo: 25

MATO GROSSO

RICARTE DE FREITAS PSDB
WELlNTON FAGUNDES PL PLlPSL
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

JOFRAN FREJAT PPB
PEDRO CELSO PT
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

ALDO ARANTES PCDOB PSB/PCDOB
EULER MORAIS PMDB
LÚCIA VÂNIA PSDB
ROBERTO BALESTRA PPB
RONALDO CAIADO PFL
ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

JOÃO GRANDÃO PT
MARISA SERRANO PSDB
NELSON TRAD PTB
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

CHICO DA PRINCESA PSDB
DILCEU SPERAFICO PPB
DA. ROSINHA PT
GUSTAVO FRUET PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
LUCIANO PIZZAno PFL
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MOACIR MICHELEnO PMDB
NELSON MEURER PPB
OSMAR SERRAGLlO PMDB
RICARDO BARROS PPB
RUBENS BUENO PPS PDT/PPS
SANTOS FILHO PFL
Total de Paraná: 15

SANTA CATARINA

EDINHO BEZ PMDB
EDISON ANDRINO PMDB
FERNANDO CORUJA PDT PDT/PPS
GERVÁSIO SILVA PFL
HUGO BIEHL PPB
LEODEGAR TISCOSKI PPB
PAULO GOuvÊA PFL
SERAFIM VENZON PDT PDT/PPS
VICENTE CAROPRESO PSDB

Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL
AIRTON DIPP PDT PDT/PPS
AUGUSTO NARDES PPB
BETO ALBUQUERQUE PSB PSB/PCDOB
EDIR OLIVEIRA PTB
EZIDIO PINHEIRO PSB PSB/PCDOB
FETTER JUNIOR PPB
HENRIQUE FONTANA PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
OSMAR TERRA PMDB
OSVALDO BIOLCHI PMDB
POMPEO DE MAnOS PDT PDT/PPS
WILSON CIGNACHI PMDB
Total de Rio Grande do Sul: 13

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
A lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 218 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.



11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

O SR. SIMÃO SESSIM, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Passa-se à leitura do expediente.
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11- LEITURA DA ATA Felizmente, após tantos e intermináveis dissa-
bores com a área fiscal e fazendária do Governo
FHC, o Relator da Mp, Deputado Benito Gama, teve
enorme sensibilidade para compreender a posição
das sociedades cooperativas e reconhece o ato coo
perativo como intrínseco da finalidade dessas entida
des que, além de empresas sui generis, entes morais,
instituições sem fins lucrativos, são organizações
econômicas com papel doutrinário, de aperfeiçoa
mento ético do homem enquanto membro e integran
te do sistema cooperativo.

O Relator percebeu que as sociedades coope
rativas estavam sendo duramente penalizadas pela
cobrança indevida da COFINS, uma vez que são enti
dades sem fins lucrativos, embora desenvolvam ativi
dades econômicas em benefício dos associados.

A área fiscal do Governo FHC nunca entendeu a
importância das sociedades cooperativas para o de
senvolvimento econômico e social do Brasil. Sempre
teve mávontade com o cooperativismo de uma mane
ira geral, que somente resultou superada pela sensi
bilidade do Relator, ao inserir nas disposições da
MP-66 a isenção da COFINS para o ato cooperativo.

É, portanto, um momento de grande relevância
para o cooperativismo, que representa hoje 6% do
PIB no País, mas que poderia ser muito mais forte se
houvesse compreensão suficiente das autoridades
brasileiras para esse setor da economia.

Quero, pois, parabenizar o Relator Benito Gama
pela isenção da COFINS para o ato cooperativo, que
assinala um momento de grande relevância para o
cooperativismo brasileiro.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero, primeiramente, as
sociar-me à Deputada Laura Carneiro no que tange à
solidariedade ao povo de Angra dos Reis, onde a cala
midade se abateu sobre todos desde domingo à noite.
Gostaria também de nos colocar à disposição do Pre
feito Fernando Jordão, do Presidente da Câmara de
Vereadores e de todos que precisarem deste Congres
so Nacional para minorar a dor daquele povo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço a
Deus que ilumine o Exmo. Sr. Presidente da Repúbli
ca eleito, nosso estimado Luiz Inácio Lula da Silva, no
sentido de, ao tomar posse, em janeiro, cumprir a sua
promessa de fazer do controle da inflação uma das
prioridades do seu Governo.

Até porque, Sr. Presidente, depois de sete anos
de aparente estabilidade econômica, o famigerado
dragão da inflação parece estar de volta, exibindo sua
enorme cauda de serpente, suas garras e asas, a de-

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, como
têm noticiado os jornais, Angra dos Reis sofreu um
grande desastre por causa de uma chuva avassala
dora, que resultou na morte de 34 pessoas. Neste
momento, o Ministro Luciano Barbosa se encontra
numa reunião de trabalho com o Prefeito Fernando
Jordão, para estabelecerem os valores necessários à
imediata recuperação dos bairros mais afetados,
como Areal e Perequê.

O Presidente da República entrou em contato
com o Prefeito Fernando Jordão para oferecer ajuda
àquele Município. Sinto ter de dizer que, infelizmente,
o DNER só apareceu e tomou uma atitude ao
meio-dia. A Eletronuclear, sim, tomou as atitudes ne
cessárias quando se iniciou o desastre em Angra,
oferecendo auxílio aos moradores e à Prefeitura.

Aproveito a oportunidade para agradecer ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso a iniciativa
de considerar, com o Prefeito Fernando Jordão,
quanto será necessário para recuperar aquela
cidade.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Passa-se ao

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, foi com enorme satisfação que recebi
o relatório da MP-66, da lavra do Sr. Deputado Benito
Gama, consagrando a isenção da COFINS para o ato
cooperativo, antiga luta do cooperativismo, que en
frentou a maior resistência por parte da área fazendá
ria e fiscal do atual Governo.
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colar para um rumo ainda totalmente desconhecido
de todos nós.

A possível volta desse monstro terrível ao nosso
convívio já ocupa os principais veículos de massa do
País - jornais, rádio e televisão -, trazendo, com
isso, intranqüilidade, insônia e, por que não dizer, mui
to medo, principalmente à classe trabalhadora, a
exemplo dos servidores públicos, que estão com seus
salários congelados há mais de cinco anos.

Na verdade, a queda real no rendimento, pelo
quinto ano consecutivo, já começa a provocar o que
chamamos popularmente de pechincha, em todos os
segmentos da força de trabalho, seja ela prestadora
de serviço, seja ela dos autônomos, que já contabili
zaram, de janeiro a setembro, segundo dados do
IBGE, uma perda de 7,5% além da inflação. Ou seja,
mais que o dobro do recuo observado na renda dos
trabalhadores que dispõem de carteira assinada.

Todos nós estamos carecas de saber que o au
mento da inflação prejudica especialmente os mais
pobres. São pessoas que, além de não terem recur
sos para aplicar no mercado financeiro, ainda se de
param com os preços dos alimentos pressionando a
alta da inflação. Dados do IBGE mostram que, até no
vembro' enquanto o IPCA, que mede a inflação para
quem ganha até 40 salários mínimos, subiu 10,22%,
o INPC, que abrange famílias com renda até oito míni
mos, alcançou o patamar de 11,72%.

Quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, para parabenizar o movimento das
donas de casa, que começa a eclodir, em vários Esta
dos brasileiros, em defesa da estabilidade econômi
ca. São lideranças femininas corajosas e determina
das, que estão fazendo valer a Convenção Coletiva
de Consumo, prevista no art. 107 do Código de Defe
sa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor diz que as
entidades civis de consumidores e as associações de
fornecedores ou sindicatos de categoria econômica
podem regular, por convenção escrita, relações de
consumo que tenham por objetivo estabelecer condi
ções relativas ao preço, à quantidade, à garantia e ca
racterísticas de produtos e serviços, bem como à re
clamação e à composição do conflito de consumo.

E é exatamente através desse instrumento legal
que as corajosas e destemidas donas de casa bus
cam, neste momento nebuloso, o entendimento e o
acordo, principalmente com os donos de supermerca
dos, com quem negociam o congelamento de preços
dos produtos mais consumidos no seu dia-a-dia.
Aliás, o jornal O Globo deste domingo publica uma re
portagem de página inteira, no Caderno de Econo-

mia, dizendo que a inflação está trazendo de volta a
discussão exaustiva em compras, aluguéis e campa
nhas salariais.

A reportagem mostra, por exemplo, que não são
apenas as donas de casa que estão pechinchando.
Diz, sim, que a ebulição do dólar esquentou o clima
também das negociações entre varejistas e indústri
as, frisando que, no setor de eletroeletrônicos e su
permercados, as encomendas foram adiadas para
até novembro, e que, enfrentando a retração das ven
das, os dois lados tiveram que ajustar os aumentos.

Estão, portanto, de parabéns as donas de casa
do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do
Sul e de Santa Catarina, ao se mobilizarem para bar
rar aumentos de preços dos principais itens da cesta
básica. A medida não só investiga a responsabilidade
de cada um, como também permite conhecer as com
posições de preços. Até porque o tabelamento oficial
de preços imposto pelo Governo é nocivo, podendo
gerar falta de produtos no mercado. O ideal, nesse
caso, é que haja um boicote por parte do consumidor
para controlar a inflação, como sugere o economista
Luís Carlos Ewald, da Fundação Getúlio Vargas.

A propósito, a Presidente da Confederação Na
cional do Movimento das Donas de Casa, D. Lúcia Pa
cífico, se reúne nesta semana com os supermerca
dos de Minas Gerais. Ela vai negociar o congelamen
to de 35 itens, entre eles o arroz, o açúcar, o sabão e
até a salsicha. Até porque, Sr. Presidente, naquele
Estado o arroz, por exemplo, subiu, pasmem, 42%,
apenas de maio a novembro. Já a avaliação do açú
car, no mesmo período, foi ainda maior, em torno de
69%, sem falarmos que o preço do óleo de soja che
gou às nuvens, decolando em 78%.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é que pedimos a Deus Todo-Poderoso que ilu
mine o Governo do Presidente eleito Luiz Inácio Lula
da Silva, dando-lhe os instrumentos e meios neces
sários para domar o terrível dragão da inflação, que
há de sucumbir diante de uma Nação mais estável e
poderosa em defesa dos direitos e anseios do povo
brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
Srs. Deputados, observo ao longo do tempo que, no
Estado de Rondônia, as iniciativas de desenvolvimen
to vêm avançando dentro de uma ótica diferente da
do período de colonização.

As mesmas pessoas que há 25 anos preocupa
vam-se apenas com a abertura de propriedades rurais,
a implantação de fazendas para criação de gado, a
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plantação de café e cacau ou a exploração irresponsá
vel da madeira hoje, em sua grande maioria mais cons
cientes e integradas, buscam alternativas de negócios
que consorciem a preservação ambiental e a geração
de empregos e renda.

Neste pronunciamento, ressalto, com elogios, a
iniciativa dos proprietários da Flora Amazon Produtos
Naturais, com sede na cidade de Vilhena, Rondônia,
que caminham com grande esforço e determinação
no sentido de implantar um pólo farmacêutico de pro
dutos naturais, cuja matéria-prima é em grande parte
produzida no próprio Estado.

É a bioindústria, tão falada pelos ambientalistas
como a moderna linha de obtenção de renda e em
prego na Amazônia, que comunga com o interesse
social, ambiental e econômico, a que chamam, resu
midamente, de ecologicamente correto. E é isso que
estão fazendo os empresários Heitor Tintin, Valdir
Arruda e filhos.

Mas não é fácil avançar por esse caminho em
que permeia um preconceito escondido, que funci
ona como obstáculo vivo e que o empreendedor ar
rojado tem de vencer em cada esquina. Uma ver
dadeira olimpíada contra os modelos novos. É a
burocracia do Estado, que se impõe como discrimi
natória. Com mil e uma pernas, braços e tentácu
los, e que de propósito procura desanimar os in
vestidores.

As barreiras tributárias e trabalhistas, as regula
mentações da saúde e da agricultura impõem-se
como uma imensa muralha que o empresário desse
ramo e de outros relacionados tem de vencer. Digo
que tudo isso tem dificultado muito a criação de mo
delos viáveis de negócios na Amazônia. Acredito que,
em grande parte, é por falta de conhecimento do pró
prio Governo Federal e Estadual. E, quando não se
tem conhecimento, tudo além desse limite consti
tui-se numa imensa escuridão.

Neste pronunciamento, Sr. Presidente, concla
mo o futuro Governo para que se mobilize enquanto é
tempo para apoiar, na Amazônia, iniciativas como a
da Flora Amazon Produtos Naturais, que mais do que
nunca demonstra a boa vontade da iniciativa privada
local de arriscar em negócios limpos como o que pre
tendem desenvolver.

Heitor Tintin e Valdir Arruda desejam utilizar
guaraná, óleo de copaíba, chapéu-de-eouro, ginseng,
agrião, beringela, derivados da soja e muitos outros
produtos em medicamentos de uso regular, com todo
o acompanhamento científico necessário e com cre
denciamento da produção pelos Ministérios da Saúde
e da Agricultura. Venderão, a partir daí, uma imagem

positiva da indústria na Amazônia, com uma visão di
ferenciada do modelo tradicional, comprovadamente
prejudicial ao meio ambiente.

A Rora Amazon de Vilhena necessita do apoio e
da agilidade dos Ministérios citados, para que possa
desenvolver, a curto e médio prazo, o imenso potenci
al descortinado. Enfim, o que se precisa é de priorida
de para assuntos que venham a se constituir em refe
rência, em modelos corretos a ser copiados e citados
como exemplares para toda a Amazônia brasileira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ELlSEU RESENDE (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é com enorme satisfação que registro desta tri
buna a passagem dos 35 anos do jornal Tribuna de
Lavras, da progressista cidade de Lavras, situada na
região sul do Estado de Minas Gerais, cercada de
montanhas, de onde se pode contemplar mais de per
to a natureza e as obras dos homens.

Conhecida como a "terra dos ipês e das esco
las", ali as praças, avenidas e ruas eternizam a me
mória de seus filhos e, principalmente, dos seus ben
feitores, que fizeram de Lavras um santuário da cul
tura brasileira. Ali se admira a Igreja do Rosário, tem
plo de arte colonial construído em 1751 e tombado
pelo patrimônio artístico nacional. Ali, em suas esco
las, em seus institutos de ensino, em suas faculda
des e universidades, formam-se a mente e o coração
de uma juventude sadia, preparada para enfrentar
os desafios do progresso, do desenvolvimento hu
mano e da paz social.

Ali se expandem as atividades econômicas com
os impulsos que recebem de importantes obras de in
fra-estrutura, a exemplo da duplicação da rodovia de
acesso, da implantação do seu moderno e amplo ae
roporto, da geração adicional de energia pela Usina
do Funil e dos expressivos projetos viários de sanea
mento básico e proteção ambiental, ora empreendi
dos pela Administração Municipal.

Mas ali também a coragem e a determinação,
vinculadas a homens notáveis, particularmente ao
ideal de Luiz Gomide e de Dante da Silva, foram sufi
cientes para vencer obstáculos e fundar o jornal Tri
bunade Lavras, no dia 1°deoutubro de 1967, com o
lema: Isenção, liberdade, justiça!

Inicialmente, o jornal foi impresso com a antiga
composição tipográfica; depois, pelo linotipo offset; e,
na atualidade, pela policromia, com tiragem de mais
de 5 mil exemplares, distribuídos e lidos na região e
em outros Estados do País.

' ._c.. ' __. . __., _._,
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Enalteço o dedicado labor e a tenacidade do
grande mestre Luiz Gomide, de seu fiel seguidor José
Eduardo Gomide e dos seus leais funcionários, cons
tituindo todos uma extraordinária equipe que honra as
tradições lavrenses e enobrece a imprensa de Minas
Gerais e do Brasil.

Respeitando sempre seu permanente compro
misso com a verdade, a Tribuna de Lavras está pro
fundamente enraizada nas comunidades lavrense e
dos Municípios circunvizinhos, como símbolo de éti
ca, transparência e dignidade.

Receba meus cumprimentos, nobre Luiz
Gomide, mestre do jornalismo e honrado professor da
vida, límpido de coração, pacificador, paladino da
cidadania e mensageiro da fraternidade, que, ao
longo dos anos, vem oferecendo diariamente lições
de conduta ilibada a nossos conterrâneos mineiros e
aos cidadãos do Brasil.

Asseguro a todos os senhores membros do
Parlamento brasileiro que o Brasil e Minas Gerais
estão engrandecidos com a presença marcante da
Tribuna de Lavras, como jornal paradigma da
imprensa nacional, precipuamente dedicado, como
parceiro valioso no trabalho de construção de um
País economicamente forte e socialmente justo.

Sr. Presidente, muito obrigado.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PedoB 
AM.Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputa:los, ontem, segunda-feira, 9 de dezembro, esteve
na cidade do Recife, em Permmbuco, o Ministro da Saú
de, Dr. Barjas Negri. S.Exa. participou da inauguréÇão de
frorica do Laboratório FarlTlOCêutico do Estado de Per
nambuco - LAFEPE, que produz medicamentos retrovira
is, além de extensa linha de medicamentos constantes da
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
RENAME.

Trago o assunto a este plenário como forma de
comemoração. Lembro-me de que quando chegamos à
Câmara dos Deputados, em 1999, o objetivo do Governo
Federal era privatizar os poucos laboratórios públicos de
medicamentos. Constavam da lista de privatização
dezesseis laboratórios estaduais e federais.

Na ocasião, mantivemos árduo debate com o
Governo e mostramos que o Estado tem de exercer
maior controle sobre a produção de medicamentos.
Além dos aspectos de mercado, trata-se de setor que
diz respeito à manutenção da saúde e da vida - por
tanto, é questão de soberania nacional.

Na oportunidade, fizemos questão de demons
trar o quanto o Governo estava equivocado: em vez
de privatizar, deveria, sim, ajudar os laboratórios que

vinham passando por dificuldades nos últimos anos,
dentre eles o LAFEPE.

Na CPI dos Medicamentos, Sr. Presidente,
tivemos ensejo de discutir questões ligadas não apenas
ao aumento do preço de medicamentos, mas à saúde e
à assistência farmacêutica. Em inúmeros debates com
o então Ministro José Serra, enfatizamos a necessidade
de o Governo adotar uma política de fortalecimento dos
laboratórios públicos de produção de medicamentos.
Conseguimos, assim, fazer com que abandonasse a
idéia de privatização. A partir de então, foram alocados
recursos a significativo número de laboratórios públicos
de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Pernambuco,
entre outros Estados.

Estamos colhendo hoje os frutos dessa iniciativa. A
construção da nova unidade do LAFEPE, com investi
mentos que se aproximam de 11 milhões de reais, per
mitirá a produção de 78 tipos de medicamentos sólidos 
comprimidos, drágeas e cápsulas. Vale lembrar que o
Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco
produz medicamentos que abastecem o mercado farma
cêutico de dezoito Estados, alguns localizados na Re
gião Norte.

Ao mesmotempo em que comemoro a ampliação
do LAFEPE, ressalto outra grande conquista obtida, Sr.
Presidente. Nenhum dos dezesseis laboratórios públi
cos existentes no Brasil se localiza na Região Norte.
Atualmente, porém, graças a emendas por nós apre
sentadas ao Orçamento, está sendo construído na Uni
versidade Federal do Amazonas o primeiro laboratório
público de produção de medicamentos.

É um avanço para a Região Norte. Daqui a al
gum tempo - que espero seja curto - poderei voltar a
este plenário para comemorar a produção das primei
ras unidades no Estado do Amazonas.

Lembro aos nobres colegas que a proposta do
Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, de criar
farmácias populares em todo o País, só será
viabilizada com o fortalecimento da produção pública
de medicamentos.

Portanto, reitero que comemoro não apenas a
inauguração da nova fábrica do LAFEPE - Laborató
rio Farmacêutico do Estado de Pernambuco, mas
também a construção do primeiro laboratório público
de medicamentos da Região Norte, localizado no
Estado do Amazonas.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. WILSON CIGNACHI (PMDB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, com muita ale
gria, registro a presença neste plenário do meu ami
go Severino Pavan e do Sr. Gilmar Dalacosta, res
pectivamente Prefeito e Vice-Prefeito de Pinto Ban-
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deira, um Município jovem mas muito dinâmico no
Rio Grande do Sul.

Também quero registrar nos Anais desta Casa
um fato muito significativo para a vitivinicultura brasi
leira, especialmente para o meu Estado e para a re
gião que tenho o privilégio de representar.

Na região nordeste do Estado do Rio Grande do
Sul situa-se o Vale dos Vinhedos, pertencente aos Mu
nicípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do
Sul. O Vale, formado por pequenas propriedades rurais,
de colonização italiana, é produtor de uvas finas e vi
nhos de qualidade, hoje reconhecidos nacional e inter
nacionalmente.

Há muitos anos, ali se desenvolve um trabalho
permanente de qualificação da produção vitivinícola e
que busca ser referência nessa área. Os vinhos lá
produzidos renderam, dentre outras, premiações no
Brasil e no exterior.

Outra grande conquista foi obtida nos últimos
dias. Desde novembro último, os vinhos ali produzidos
poderão ser rotulados com o selo de origem e com nu
meração específica, nos moldes dos vinhos da Euro
pa, desde que aprovados pelo conselho regulador for
mado por técnicos da EMBRAPA e da Associação dos
Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos 
APROVALE. Tal certificação deverá ser renovadaanu
aimente.

Segundo o Presidente da APROVALE, Adriano
Miolo, essa certificação valoriza o produto típico de
senvolvido dentro de uma área demarcada. Para isso
é feita a análise de diversos fatores como a influência
do solo, do clima, da casta e do ser humano na produ
ção de vinhos de uma região, aplicados em sua totali
dade no Vale dos Vinhedos.

Essa é uma excelente notícia que vem da Serra
do Rio Grande, que desde 1875 cultiva uvas, atividade
exercida em cerca de dois mil e quinhentos hectares.

Para este Deputado, essa é uma notícia impor
tante e gratificante. Como defensor do setor vitivinícola
gaúcho, sempre exaltei a qualidade de nossos vinhos,
principalmente quando houve importação indiscrimi
nada e sem critérios de vinhos estrangeiros de baixa
qualidade, ameaçando deslealmente a nossa produ
ção. Foi sempre um trabalho muito intenso de defesa
de nosso vinho, de nossos produtores, da pequena
propriedade rural, de milhares de famílias, que teve
sempre o apoio e a participação importantes do meu
amigo Deputado Federal Germano Rigotto, Governa
dor eleito do Rio Grande do Sul.

Portanto, cumprimento os vitivinicultores do
Vale dos Vinhedos por esse avanço. Essa conquista

marca, mais uma vez, a história da produção vitiviní
cola da Serra Gaúcha.

Muito obrigado.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem

revisão do orador)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, eu não poderia deixar de registrar desta tribuna
data muito importante para a humanidade.

Há 54 anos, inúmeras nações decidiram procla
mar a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
No dia 10 de dezembro de 1948, após três anos de
debate, a Assembléia-Geral da Organização das Na
ções Unidas estabeleceu os instrumentos fundamen
tais de promoção dos direitos humanos em todo o
mundo, inclusive no Brasil, e as premissas para nor
matizar a subseqüente construção da defesa desses
mesmos direitos.

Em 1948, a Declaração foi assinada e promul
gada. Em 1966, foi concluído o processo de elabora
ção do pacto de direitos econômicos, sociais e cultu
rais dos direitos civis e políticos. Em 1976, esses pac
tos foram ratificados e diversas convenções e t rata
dos foram assinados no âmbito da ONU, em defesa e
na promoção dos direitos humanos.

Esta é uma data para se refletir sobre a situação
dos direitos humanos não só no Brasil mas também
no mundo, em que as guerras avançam, em que são
desrespeitados os direitos civis básicos, segundo a
Declaração Universal da ONU, como o de que ne
nhum ser humano pode ter seu direito de ir e vir cer
ceado a menos que seja detido em flagrante delito ou
haja ordem judicial, e o de que o preso não pode ficar
incomunicável.

O mesmo acontece no plano social, no que se
refere ao direito básico à alimentação - mais de 1 bi
lhão de pessoas passam fome no mundo - ,à mora
dia, à saúde, à educação, ao trabalho, à terra, ao la
zer. Há 54 anos, as nações os definiram como os dire
itos mínimos de todos os seres humanos, embora
eles não lhes tenham sido garantidos.

O Governo eleito, que tomará posse no dia 10 de
janeiro, tem compromisso com os direitos humanos e
se propõe a fazer o básico: combater a fome - vergo
nha nacional que atinge mais de 20 milhões de brasi
leiros - ; melhorar as condições da educação e da sa
úde; gerar empregos; possibilitar o acesso à terra,
proporcionar lazer; e cu idar da juventude. Trata-se de
problemas relacionados aos direitos humanos que
gostaríamos de ver solucionados. Vamos trabalhar
para isso no próximo Governo.

Esse é o primeiro registro que faço. Espero que
o Brasil avance cada vez mais na luta e na promoção
dos direitos humanos.
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Sr. Presidente, outro registro também importan- dos para atendimento à infra-estrutura e a programas
te diz respeito à sessão solene realizada ontem pela sociais, extremamente necessários ao País.
Casa em homenagem ao jornal A Tarde, da Bahia, O Orçamento aprovado pelo Congresso Nacio-
que completou 90 anos. nal não é o realizado pelo Poder Executivo. Nunca o

A Tarde, na sua trajetória de quase 100 anos, foi. A LDO é Simplesmente autorizativa. As emendas
tem prestado relevantes serviços ao povo baiano e é de banca~a e as individuais destin~as à população
o maior jornal do Norte e do Nordeste. de determ!nado ~stado para.execuçao de obras nem

Infelizmente, não pude estar presente à sessão sempre sao efetivadas. ~recl~amos faze,r .com que o
solene, iniciativa do Deputado Waldir Pires, a quem Orçamento G~ral da Unlao ~eJ~mandatono.. . _
parabenizo. Sr. Presidente, a Comlssao de ConstltUlçao e

P ab . t b' . I A T rd Justiça e de Redação aprovou nova legislação, de
ar enlzo am em o Joma a e, na pessoa . d L'd M' T" d' - b

d P 'd t R . S' - d D' et autona o I er Iro elxelra, que Ispoe so re ume sua resl en a eglna Imoes e o seu Ir or . . ab '
Sy

l' S" - . A' . d' - do orçamento deliberativo e est elece que os numeros
. VIO Imoes,.meu amigo. pos assumir a Ireçao, . alocados nas mais diferentes áreas possam ser
Jornal, ele SegUiU outro rumo e escreveu uma nova pagl- f t' d I d

B h· N- ,. I d' I A T rd' e e Iva os ao ongo o ano.
na na a la. ao e a toa que o ema o Jorna I a e e O t' . d t" 'f d t I. E' b . d B orçamen ano man a ono e un amen a para
ser de todos os baianos. detodosos aJanose a a- Co N . ai d' t t d.. d que o ngresso aClon ISCU a o que em e ser
hla, porque tem Sido contemporaneamente a voz as f 't P , h P d Ex t'

. - 'd" 100 el o no ais e acompan e o o er ecu IVO na
OPOSlçoes em um Estado onde a ml la econtro a por I b - d L . d O' t' O t' .1ft· e a oraçao a el e Ire nzes rçamen anas na sua
um grupo po ICO. totalidade.

Felizm~nte.: essa realidade, est~ ~udando com Queremos mais uma vez cumprimentar a Lide-
a democratlzaç~o do acesso a ~Idla no Estado. rança do PDT por essa importante iniciativa. E espera-
Trata-se de um Jornal que denunCia, retrata. e_ abre mos que, nas Comissões de mérito da Casa, possa-
esp~ços para todos os s~mentos.da oposlçao se mos aprovar o Orçamento Geral da União como deli-
manlf~tare:.m, e tem ~Ido ~m. Instrumento. de berativo.
comunlcaçao ~e grande Importancla pa~a ~ Ba~la. O SR. DR. HÉLIO (Bloco/POT _ SP. Sem revisão
. Essas sao nossas hom~na~~ns a dlreça? d.o do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Jornal A Tarde e aos seus funclonarlos, responsavels Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva será recebi-
pela sua el~~o~ação diária, na comemoração dos 90 do hoje, na Casa Branca, pelo Presidente norte-ame-
anos do penodlco. ricano, George W. Bush.

O SR. AIRTON DIPP (Bloco/PDT - RS. Sem re- Lula apresentará a S.Exa. quatro questões bási-
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- cas para o nosso País: o retorno dos investidores es-
tados, estamos trabalhando na Comissão Mista de trangeiros ao mercado brasileiro; as barreiras comer-
Orçamento com o objetivo de efetivar o Orçamento ciais que o Brasil vem enfrentando para a alocação
Geral da União para 2003. Os trabalhos estão sendo dos seus produtos nos Estados Unidos da América
feitos com muita competência e qualidade pelos Rela- do Norte; a preocupação com o terrorismo internacio-
tores que hoje estão concluindo todas as áreas temá- nal; e a gravíssima situação do crime organizado e do
ticas, para aprovarmos o Orçamento na próxima se- narcotráfico em nosso meio.

mana. Sr. Presidente, tive acesso à sinopse do estudo
Indago se vale a pena o Congresso Nacional tra- sobre o impacto da ALCA e da União Européia na

balhar com afinco, contribuir para que o Orçamento indústria brasileira, feito sob a supervisão do
seja executado pelo Governo Federal - a lei orçamen- economista Luciano Coutinho, de São Paulo, com a
tária é autorizativa -, uma vez que, ao longo dos últi- participação de técnicos do IPEA e do BNDES.
mos anos, o Poder Executivo não utiliza os investimen- O estudo agrupou os riscos de impacto sobre as
tos nele previstos em favor da população brasileira. diferentes cadeias produtivas brasileiras em quatro

Segundo alguns levantamentos, nos últimos grupos. No primeiro, mostra claramente que o NAFrA,
anos somente 5% da arrecadação da receita da União acordo de livre comércio entre México, Estados Uni-
são alocados para investimentos na educação, em dos, Canadá e União Européia no tocante às importa-
transportes e em infra-estrutura. Desses 5%, aprova- ções prejudica fortemente os bens de capital, a petro-
dos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não mais que química, as indústrias automobilística e eletrônica, os
40% são pagos em favor da comunidade, o que signifi- cosméticos, a celulose e o papel. No segundo, que diz
ca que apenas 2% da receita da União são transferi- respeito às importações principalmente para a Améri-
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ca do Sul, indica que seriam prejudicados os bens de sos, ditadores e entes públicos, quer da esfera muni-
capital e as indústrias plástica e química, equeo Brasil cipal, quer da estadual, quer da federal.
perderia mercado para países vizinhos, como Argenti- Posso afirmar categoricamente que o Poder Ju-
na, Bolívia, Paraguai e Uruguai. No terceiro, demonstra diciário se constitui em um lugar santo, no qual o cida-
que haveria desvio de preferência comercial da ALCA dão, especialmente aquele mais humilde, de poucas
e da União Européia para mercados asiáticos - no letras e Simples, pode sentir-se resguardado - por
campo das confecções e calçados, para a China; do que não dizer salvo - de injustiças e ilegalidades pra-
café, para o Vietnã; e, do aço, para a Coréia do Sul e o ticadas, em muitas oportunidades, por pessoas ga-
Japão. E, no quarto, que existiria desvio de financia- nanciosas, arbitrárias, que vivem divorciadas do que
mentos multinacionais principalmente para o México, é legal e justo eprocuram tirar proveito próprio em de-
nos campos da indústria automobilística, do setor far- trimento do direito de outrem.
macêutico edos equipamentos de telecomunicações. Nossa Carta Magna também assegura a nós, ci-

Ao mesmo tempo, esses grupos mostram que o dadãos, que será respeitada a "decisão que transitou
Brasil é muito competitivo nos setores de café, têxtil, em julgado", ou seja, em que não possa mais ser ajui-
papel e celulose, cítricos, couro e siderurgia, mas, ob- zado recurso, cabendo tão-somente que a mesma
viamente, necessitade abertura para o mercado exter- seja efetivamente cumprida em todos os seus termos.
no. Além disso, avaliam um segundo e um terceiro con- Nessa fase, cabe à parte vencedora, conforme o
junto de produtos que não têm competitividade e que, objeto da ação, requerer a liquidação de sentença, cal-
portanto, muitas vezes empatam com os estrangeiros culando-se o que lhe é devido pela parte perdedora.
ou são deficitários, como a química e a petroquímica, No caso de ente público, quer municipal, quer
as indústrias naval edetransformação plástica, o setor estadual, quer federal, a forma de pagar a dívida é o
madeireiro e de móveis, os cosméticos e a cerâmica. instituto do precatório. Nesse momento, temos para o

Sr. Presidente, a visita do Presidente eleito Luiz vencedor da ação, o credor, um sério problema: o
Inácio Lula da Silva a Washington deverá enfatizar a não-pagamento de precatórios.
proteção do parque industrial e agrícola brasileiros. Permitam-me, Sras. e Srs. Deputados, trazer ao
Temos enorme potencial econômico para duplicar ou conhecimento de V.Exas. que, dos 101 mil precatórios
triplicar exportações de produtos, com repercussões não pagos entre 1988 e 2002,74% são de responsa-
positivas para a nossa economia. A participação do bilidade dos Municípios. A União tem apenas cerca de
Brasil na Área de Livre Comércio das Américas e 5% dos precatórios atrasados, mas, em valores, seus
junto à Comunidade Européia deve se dar quando débitos correspondem a aproximadamente 28% do
todos os mecanismos de proteção e de segurança à total. A dívida da União é de algo em torno de R$ 2,3
nossa produção agrícola e industrial estiverem bilhões; a dos Estados, R$ 3,3 bilhões; e a dos Muni-
mundialmente explicitados e garantidos junto aos cípios, R$ 2,7 bilhões, segundo informou recente-
Estados Unidos da América do Norte. mente o TST.

Sr. Presidente, são essas as indicações que de- Sem sombra de dúvida, posso dizer que essa
verão servir de pano de fundo para que o Congresso soma de valores não pagos pelos entes públicos pro-
Nacional, a sociedade civil organizada, os empresári- va que o sistema de precatório não presta e só serve
os, os agropecuaristas, os setores do comércio e de para premiar o caloteiro - que é, infelizmente, o setor
bens de capitais aceitem participar da ALCA, se tive- público -, em detrimento do credor, geralmente um
rem a convicção e a garantia de que nossos produtos cidadão necessitado, carente de tudo, e por que não
serão respeitados e de que teremos, no mínimo, com- dizer, uma pessoa que acreditou que o Poder Judiciá-
petição ética. rio resolveria o seu problema, tanto que ajuizou a

Muito obrigado, Sr. Presidente. competente ação.
O SR. CRESCf:NCIO PEREIRA JR. (PFL - CE. Dessa feita, defendo a extinção do atual sistema

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, de pagamento por meio de precatório e a sua total
Sras. e Srs. Deputados, a Constituição Federal asse- substituição pela execução direta, como se faz com
gura ao cidadão, em seu art. 5°, inciso XXXV, que "a qualquer devedor.
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário le- Já temos um avanço nesse sentido na Lei
são ou ameaça a direito". Trata-se de um dos mais im- n° 10.259, de 2000, que institui os Juizados Especia-
portantes e sagrados direitos, visto que o cidadão is e autoriza o pagamento de pequeno valor, ou seja,
pode buscar no Poder Judiciário a garantia de que de até 12 mil reais, de naturezaalimentar, a serem pa-
seja respeitado o seu direito perante ricos, podero- gos independentemente de precatório.
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Sem dúvida, o não-pagamento de um precatório mínimo, ou seja, 200 reais por mês, é de quase 51 %,
traz incalculáveis danos ao cidadão credor, como enquanto no Sudeste ele não chega a 18%.
também ao próprio Poder Judiciário, que se mostra A distribuição de renda continua desigual. No
incompetente para fazer cumprir sua decisão que ano passado, 40% da população mais pobre teve
transitou em julgado. acesso a apenas 10% do rendimento nacional, en-

Em resumo, como bem afirma o digno Juiz quanto os 10% mais ricos detiveram 46% da renda.
Federal da 4a Vara do Ceará, Or. Agapito Machado: Esses números, com pequenas variações,
"Aceitar o descumprimento à decisão judicial é rasgar têm-se repetido nos últimos cinqüenta anos.
a própria Constituição, de quem o Judiciário é o Outros dados do mesmo relatório revelam que
principal garante'. O cidadão precisa ter também a 92% dos brasileiros de 15 a 19 anos das famílias mais
segurança de que receberá tempestivamente o valor pobres terminam a 10 série do ensino fundamental,
que lhe foi assegurado no devido processo legal mas infelizmente só a metade deles completa a 50 sé-
perante o Poder Judiciário. rie. Em 2001, 15 milhões de brasileiros, ou pouco

Que se respeitem e cumpram integralmente nos- mais de 12% da população, ainda eram analfabetos e
sas decisões judiciais, em prol, entre outras coisas, do pertenciam às famílias consideradas mais pobres.
fortalecimento e da segurança do Poder Judiciário. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, pre-

Muito obrigado. cisamos enfrentar esses problemas, sem constrangi-
a SR. MILTON BARBOSA (PFL _ BA. Pronun- mento. ~ão adianta cont?rn.á-Ios ou mesmo jogá-los

cia o s uinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. para baIXO do. tapete, prl~clpalme~t: quando envol-
eg . vem e determinam o destinO de mllhoes de pessoas.

Deputados, hOJe, em todo o mundo comemora-se o S d"d . I - . I ' d d at·
O· d O I - U' IdO" H em UVI a que a Inc usao socla e o gran e es 10

la a ec araçao n1versa os Ireltos umanos. d B '1 d t d ' t' ,. d ' I E" t
N- od' d' d .. t'b d' o rasl e e o asnos,nes e IniCIO esecuo. InO-

ao pena elxar e vir a ri una para Izer que sa- I' I . t - . d d' Id d d b
b 'f Ih erave a persls encla a eSlgua a e e a po reza

er ver e sen Ir o que se o a. entre os brasileiros.

E a realidade que estam.os v~do é triste, mas Somos o segundo País mais desigual do mundo,
tem que ser ~ostrada. ~ BraSIl continua a merecer ~ e toda vez que o tema envolve a necessidade de me-
m~rca de ~als ~os exc~U1dos..Nada ~enos que 54 ml- Ihorar a distribuição de renda no Brasil, a impressão
Ihoes d~ cldadaos estao abal~o da hn~a da pobrez~. que fica é a de que isso deve ser feito puramente por
E:se numero. r~presenta mais de 31 Yo dos 170 ml- razões humanitárias, mas o que precisamos não é
Ihoes de braSileiros. Simplesmente procurar atenuar o sofrimento de pelo

Do total de 54 milhões, nada menos que 49 mi - menos 54 milhões de brasileiros. A receita básica para
Ihões têm renda inferior a meio salário mínimo, isto é, combater a pobreza é o crescimento econômico, e
cem reais por mês. Os 5 milhões restantes são de existem exemplos de que, mesmo com crescimento
pessoas que sobrevivem sem nenhum tipo de renda. econômico, os muito pobres não colhem benefícios

A crueza desses números impressiona e ma- automaticamente.
chuca todos nós, Parlamentares, que temos respon- Acredito que estamos entrando num período mu-
sabilidade com o futuro do nosso País. ito importante para a vida do Brasil e dos brasileiros.

Essa verdadeira exclusão social está à vista de Esta Casa tem de assumir o seu papel. Precisamos
todos. É uma chaga que envergonha todos nós, ho- convidar a sociedade e o Governo que está chegando
mens de sensibilidade. Basta andar pelas ruas, princi- para, juntos, iniciarmos um grande debate e repensar-
palmente das grandes cidades, para assistir ao dra- mos as formas de desenvolvimento.
ma da miséria e do abandono. Se nos grandes cen- Igualmente, com a ajuda dos especialistas da
tros urbanos a pobreza está batendo à porta, a situa- área, precisamos começar a redesenhar as políticas
ção nas periferias e nos grotões é ainda mais crítica, sociais vigentes em nosso País.
pela quase total ausência do Poder Público. A luta para mudar o mapa da pobreza é de todos

Os números que temos são do relatório anual so- os cidadãos brasileiros. Não há nada como o sonho
bre a população mundial e brasileira, divulga::lo neste para criar o futuro. Se podemos sonhar, também
mês de dezembro pelo IBGE e pela ONU. A pesquisa re- podemos transformar nossos sonhos em realidade.
vela que dentro do próprio Brasil as diferenças continua- Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
ram se acentuando. Na minha Região, o Nordeste, o per- vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu-
centual de pessoas que vivem com apenas um salário nicação da Casa.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

O pedido de V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB 

RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, acompanho com alguma perplexida
de e muita preocupação o desenrolar da composição
do futuro Governo Lula, com o qual temos profunda
identidade política e compromisso histórico. Acredita
mos que ele trará mudanças importantes para nosso
País, mas não posso deixar de registrar, como inte
grante da bancada do PSB nesta Casa, meu absoluto
desconforto e meu descontentamento com a maneira
como a direção de meu partido está construindo sua
participação no futuro Governo Lula.

O PSB elegeu Governadores em quatro Esta
dos, o que representa uma população de 23 milhões
de pessoas e um PIB considerável. Elegeu 22 Depu
tados Federais, 3 Senadores, 59 Deputados Estadua
is e é um dos sete partidos brasileiros que já venceu a
chamada cláusula de barreira.

Na sexta-feira, o meu Presidente, Miguel Arraes,
e o meu candidato à Presidência da República no pri
meiro turno, Anthony Garotinho, em encontro com o
Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chegaram
ao entendimento de que o PSB será contemplado 
estou usando essa expressão de forma proposital 
com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ora, Sr.
Presidente, a meu juízo, isso é inaceitável.

Faço um parêntese, para que não fiquem dúvi
das: não estou referindo-me à temática de ciência e
tecnologia, que é importante, mas sim levando em
conta o aspecto político. Infelizmente, o Ministério da
Ciência e Tecnologia não tem dimensão política em
âmbito nacional e, portanto, não está à altura da im
portância e do tamanho do PSB.

Se, nesta semana, meu partido reunir-se para
deliberar sobre o tema - é o que espero -, como não
sou político de não dizer claramente o que pensa, an
tecipo que, nessas condições, defenderei que o PSB
fique fora do Governo. Capitular e aceitar posições
subalternas não ajudará o novo Governo no processo
democrático, que deve seguir no sentido de ser plural,
de respeitar as forças políticas que o apóiam e de
construir um governo aberto e não hegemonizado.

Tenho aconvicçãodequenós, do PSB, merece
mos um espaço digno, se é que nossos aliados nos
querem governando juntos. Merecemos um espaço
que respeite a grandeza política do Partido Socialista
Brasileiro, que nos permita sentir sermos governo de
verdade. Apenas sentarmos numa cadeira do gover
no não é nosso propósito, não é nosso compromisso

com um governo de mudanças. Quero também regis
trar, aí sim com muita perplexidade, a possibilidade
de o PMDB compor o Governo ocupando Ministérios
importantes, como os do Planejamento e dos Trans
portes. Pelo menos, é isso o que se comenta por aí, e
onde há fumaça pode haver fogo.

Essa seria a escolha da governabilidade para
não mudar nada. Eu não estou atrás desse tipo de go
vernabilidade. Nós lutamos uma vida inteira para
construir um governo que pudesse mudar. Com todo
o respeito, mas sendo muito franco, todos conhece
mos a relação do PMDB com a área de transportes,
por exemplo, e o aliado ocasional não é necessaria
mente um aliado da governabilidade.

Registro minha inconformidade com essa
hipótese, em razão da aliança histórica, ideológica e
política que mantemos com o PT.

Quero deixar aqui bem claro que, nessas condi
ções de "oferta" - entre aspas - ao Partido Socialista
Brasileiro do Ministério de Ciência e Tecnologia, vota
rei contra a participação do meu partido no Governo,
porque não vou aceitar uma posição subalterna, devi
do à importância política que representamos aqui e
nos Estados que administraremos. Como disse, o
PSB administrará Estados que detêm uma população
de 23 milhões de brasileiros e um PIB significativo.

Se é para ser governo, tem que ser governo de
verdade, por inteiro, e não apenas ocupar uma ou
outra função, como se isso fosse o suficiente para
tratar com seriedade uma política de mudanças.

É o registro que faço, agradecendo a atenção a
V.Exa., Sr. Presidente.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, esta semana a Comissão de Fiscalização e
Controle do Senado aprecia o pedido de investigação
das denúncias de envolvimento do Governador do
Distrito Federal, Joaquim Roriz, e de integrantes de
seu Governo com a grilagem de terras públicas. Gos
taria de chamar a atenção das Sras. e Srs. Deputados
e também de dar conhecimento aos Senadores e Se
nadoras deste Congresso Nacional sobre a relevân
cia dessa matéria. A prática de grilagem de terras
com a conivência do Poder Público é uma das maio
res aberrações de que se tem notícia na Capital da
República, e ameaça até mesmo a vida da população
brasiliense e do Entorno.

Exatamente no final do ano passado, como inte
grante da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara, este Parlamentar encerrava um
processo de fiscalização e controle que visava a apu
rar denúncias de envolvimento do GDF com a grila-

."... ,,"_ .._---------_..,--------~--_ ..__.._.
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gem de terras, através da Companhia Imobiliária de zemos questão de frisar que o problema da grilagem
Brasília - TERRACAP, empresa da qual a União de- de terras no DF é histórico e se reporta a vários gover-
tém 49% das ações, nos, em diferentes períodos e gestões.

Depois de quatro meses de intensos trabalhos, De lá para cá, as populações de Brasília e do
com vários depoimentos, recolhimento e análise de Brasil inteiro assistiram a uma avalanche de denúncias
documentações, estudos e consultas aos órgãos envolvendo assessores diretos do Governador Roriz
complementares do Poder Legislativo, pudemos com empresários acusados de grilagem de terras no
constatar a gravidade da questão em Brasília. DF. Pagamento de propinas, tráfico de influências, apa-

Entre as conclusões a que chegamos ao final do drinhamento político, crime eleitoral e até ameaças ve-
processo de apuração estão: existência de provas de ladas tornaram-se públicas a partir da gravação autori-
que a situação da ocupação de terras no DF é de gra- zada pela Justiça de longas conversas entre autorida-
ve descontrole; incapacidade dos Governos locais de des locais implicadas na questã>o
adotarem uma política ordenada de ocupação do Curioso lembrar, também, que, pelo menos,
solo; atuação de uma indústria de grilagem de terras dois envolvidos diretos nessas denúncias estiveram
bem aparelhada e formada por sofisticada rede de depondo na Comissão de Rscalização da Câmara
empresários do ramo imobiliário (grileiros), ampara- durante a apuração sob nossa responsabilidade. Em
dos por inúmeros empregados "laranjas" e advoga- audiências distintas, os Srs. Eri Varela e Pedro
dos especialistas e capazes de sustentar longas dis- Passos desfilaram argumentos repletos de frases de
cussões no âmbito do Judiciário. efeito, arrogância e prepotência, na tentativa de se

Em uma frase: a grilagem de terras no DF tor- desvencilharem das investigações. O Sr. Passos,
nou-se um grande negócio possibilitando lucros enor- inclusive, esteve acompanhado de seu irmão Márcio,
mes, a partir da omissão ou conivência das autorida- hoje foragido da Polícia, acusado de participação
des locais edainexistênciade uma política clara de ex- direta no esquema de grilagem.
pansão urbana na Capital. Nesse sentido, vale lembrar Essas lembranças são no sentido de chamar
a consistência dos resultados da CPI da Grilagem, da atenção do Congresso Nacional para a necessidade
Câmara Legislativa do Distrito Federal, realizada em de estarmos empenhados na defesa dos interesses do
1995, que podem servir de ponto de referência para Brasil e do Distrito Federal nessa questão. Se o Tribu-
quem quiser se aprofundar e tomar iniciativas na defe- nal de Contas da União e o Ministério Público integram
sa do meio ambiente e do patrimônio público. uma força tarefa para apurar melhor as denúncias de

Em nosso parecer final, formulamos algumas grilagem, isto não significa que a Câmara e o Senado
ações emergenciais imprescindíveis que deveriam se devam omitir de suas responsabilidades.
ser adotadas a fim de estancar o processo de deterio- O arquivamento das investigações no Senado,
ração ambi~ntal causado pela grilagem, Uma delas, a da mesma forma como ocorreu na Câmara ano pas-
criação daArea de Proteção Ambiental do Plano Pilo- sado, pode manchar a imagem do Congresso Nacio-
to, acabou sendo implementada no início de 2002 nal no combate à corrupção e na defesa da ética ad-
pelo Governo Federal. ministrativa.

Antes de concluir o nosso parecer, tivemos a Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
op~~unidade de sobrevoa~~Iguns pontos ~ríticos da O SR. ASDRUBAL BENTES _ Sr. Presidente
reglao do Entorno de Braslha, na companhia do Pro- I I d '

ad G 'Ih Sch Ib d 'f' peço a pa avra pe a or em,cur or UI erme e, quan o ven Icamos, es- ..
tarrecidos, que a omissão do Poder Público ao longo O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampalo)-
de anos já aponta danos irrecuperáveis ao meio am- Tem VExa. a palavra.
biente da região. O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - ~. Pela

Lamentavelmente o nosso relatório não foi ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aca-
aprovado pelo Plenário 'na Comissão de Fiscalização bei de ouvir o pronunciamento do Deputado Beto Albu-
Financeira e Controle, numa manobra liderada por querque, do PSB. S.Exa. deve ter suas razões para
Deputados dos partidos que dão sustentação política não aceitar a composição que é oferecida ao seu parti-
ao Governador Joaquim Roriz. É curioso salientar, en- do pelo futuro Governo. Respeito o ponto de vista do
tretanto, que, em nenhum momento do nosso trabalho, Deputado, porém...
nos referimos apenas ao atual Governo como sendo O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
responsável pela situação. Ao contrário, para dirimir Nobre Deputado, pergunto a V.Exa. se deseja dar o
qualquer suspeita de partidarismo da nossa parte, fi- seu pronunciamento como lido.
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O SR. ASDRUBAL BENTES - Eu pedi a pala- terrupto funcionamento -, Cesar Asfor Rocha, quer
vra pela ordem. como aluno e, a seguir, como professor, deixava clara

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - sua intenção de ingressar na Magistratura Superior,
Mas isso não lhe dá o direito de usar da palavra para recebendo, para isso, o estímulo, dentre outros, de
esse fim. seu saudoso pai, o também professor, Alcimor Aguiar

O SR. ASDRUBAL BENTES - Apenas para Rocha, um dos mais prestigiados causídicos de sua
concluir, Sr. Presidente. época.

Não posso admitir que V.Exa., Sr. Presidente, Tendo acompanhado toda a marcante trajetória
que é do PMDB, permita que alguém venha ingerir de Cesar Rocha, entendi de meu dever registrar, des-
nas decisões internas do nosso partido. ta tribuna, mais uma distinção que lhe é deferida no

âmbito do STJ, em cujo plenário já pontifica como
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - uma de suas figuras mais preeminentes.

V.Exa. pode se inscrever, nobre Deputado. Presentemente, ele é o único cearense a per-
O SR. ASDRUBAL BENTES - Agradeço a be- tencer ao STJ, a que já haviam ascendido, dentre ou-

nevolência de V.Exa., mas quero apenas demonstrar tros, os Ministros Jesus Costa Lima, Wilson Gonçal-
meu descontentamento com a posição adotada pelo ves e Inácio Moacir Catunda Gondim, além do piaui-
Deputado, que é do PSB, e não nos pode dizer o que ense-cearense Cláudio Santos, hoje exercendo advo-
nós, do PMDB, devemos fazer. cacia na Capital da Republica.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Os três importantes setores, agora entregues à
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Mauro Be- direção firme e segura de Cesar Asfor Rocha,
nevides. haverão de receber o influxo permanente de seu

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro- esforço e devotamento, qualidades que se tornaram
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e também apanágio de sua elogiada atuação na vida
Srs. Deputados, no salão nobre do Superior Tribunal judiciária do País.
de Justiça, ocorrerá, amanhã, às 18h, uma expressi- De Fortaleza, para participarem do importante
va solenidade, sob a presidência do Ministro Nilson acontecimento, deverão chegar o Prefeito Juraci Ma-
Naves, que vem realizando fecunda gestão à frente galhães e alguns desembargadores e juízes, todos
daquela Corte, graças àsuacompetência, dinamismo pressurosos em cumprimentar o ilustre coestaduano
e espírito público notáveis, o que o credenciaao res- por essa merecida deferência, inserida em sua bri-
peito e à admiração de seus ilustres pares. Ihante carreira funcional.

Na ocasião, deverá empossar-se nos cargos de Confio em que os novos desafios com que se de-
Coordenador-Geral da Justiça Federal e Diretor do frontará o empossado serão superados galhardamen-
Centro de Estudos Judiciários, bem assim na presi- te, graças à sua visão aquilina e férrea disposição para
dência da Turma de Uniformização das Decisões dos servir à causa da Justiça.
Juizados Especiais, o Ministro Cesar Asfor Rocha, Cumprimento, pois, o Ministro Francisco Cesar
um dos mais conceituados integrantes do STJ, mercê Asfor Rocha, augurando-lhe desempenho proficiente
dos atributos que há evidenciado ao longo de brilhan- nas novas funções que lhe foram conferidas pelo íncli-
te magistratura, iniciada ainda no Tribunal Regional to Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro
Eleitoral do Ceará por dois mandatos na categoria de Nilson Naves, que tem como vice o Ministro Edson Vi-
jurista, quando deixou patente a sua vocação de juiz digal, igualmente brilhante, como atestam os Anais
integérrimo, expressada em decisões monocráticas, desta Casa, ao tempo em que exerceu o mandato de
votos e sentenças prolatados. Deputado Federal na Legislatura 1975/1979.

Desde 1992, Cesar Asfor viu-se guindado a Mi - O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
nistro do Superior Tribunal de Justiça, conquistando Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente,
gradualmente a consideração de seus preclaros cole- Sras. e Srs. Deputados, ao tempo em que Santa Cata-
gas, que passaram a identificá-lo como um julgador rina insiste com a Presidência da PETROBRAS para
clarividente e lúcido, atento sempre às exigências de manter a Unidade Sul, em Itajaí, no Estado, a própria
uma prestação jurisdicional mais ágil e eficaz, a fim empresa informa que o óleo descoberto na Bacia de
de atender aos reclamos da comunidade diante da Santa Catarina é de altíssima qualidade. Conforme o
morosidade do Poder em todas as instâncias. índice de avaliação de qualidade do petróleo bruto da

Na Faculdade de Direito do Ceará - que estará American Petroleum Institute, o petróleo de Santa
completando, em março vindouro, cem anos de inin- Catarina ultrapassa os 40°. O petróleo da Bacia de

-_.._-----_._-,----
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Campos é bem mais pesado, API 30°, que corres
ponde a consistência e grau de dificuldade de refino
de petróleo.

A jazida, conforme avaliação, é superior a 500
milhões de barris. A notícia gera contentamento para
a vida financeira de Santa Catarina. Além de repre
sentar royalties para o Estado, essa notícia vem refor
çar o pleito dos catarinenses de manter lá a Unidade
Sul da PETROBRAS.

O lençol de Santa Catarina é dividido em três
áreas: a primeira, essa que já foi testada, revela tra
tar-se de petróleo de ótima qualidade. Das outras
duas, os estudos estarão prontos em alguns dias,
mas a perspectiva é a de que seja superior a 43°.

A área já testada poderá produzir 6 mil bar
ris/dia. A área total fornecerá mais de 10 mil barris/dia.
Além da quantidade, é fator importante a qualidade. É
petróleo da melhor qualidade do Brasil.

O petróleo mais encontrado nas recentes des
cobertas é do tipo pesado, de valor comercial bem
menor por causa das dificuldades de refino. Por
exemplo, no final de novembro, a PETROBRAS des
cobriu um poço de 300 milhões de barris ao norte da
Bacia de Campos, mas com 19° de API, muito pesa
do, e, por isso, com grande custo de refino.

O poço catarinense, o SCS-10, está situado na
projeção de Itajaí, a 170 quilômetros da Costa e a 170
metros da superfície.

Os estudos e a exploração são feitos através de
consórcio da PETROBRAS 35%; Coplex 27,5%; Star
fish 7,5%; Queiroz Galvão 30%.

As lideranças de Santa Catarina estão fazendo
todos os tipos de articulações e mobilizações para
que a Un-Sul da PETROBRAS permaneça em Itajaí.
O pedido ultrapassou os limites da PETROBRAS. Já
estivemos com o Presidente Fernando Henrique e
com a Equipe de Transição. Santa Catarina acha que
se tem o petróleo, quer também fazer parte e estar
próximo do poder de decisão da empresa de explora
ção e beneficiamento.

Por isso peço apoio aos nobres pares desta
Casa ao pleito dos catarinenses.

Muito obrigado.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, assomo à tribuna, como o fiz na parte da
manhã, para falar um pouco sobre a Rede Minas de Te
levisão, que completa hoje sua maioridade, dezoito
anos de vida. A emissora, apesar de ser controlada pelo
Governo Estadual, tem-se mostrado inteiramente im-

parcial no seu noticiário e nas entrevistas que faz, e
pessoas ligadas ou não ao Governo têm espaço.

Saliento, como digna de louvor, de elogio, a
postura da Rede Minas de Televisão em relação aos
programas locais, com a valorização dos jornalistas
mineiros sindicalizados e que cooperam para que, por
meio da televisão, tenhamos um Estado e um Brasil
melhores.

A Rede Minas de Televisão valoriza a prata
da casa, não usa artifícios e não se conduz da
mesma maneira que as televisões abertas, com
uma ou outra exceção; não faz do bizarro prioridade,
não usa da imoralidade - sem falso moralismo de mi
nha parte - para atrair a audiência dos telespectado
res nem divulga filmes violentos, incentivando tal
prática.

Comportamento gera comportamento a partir do
momento em que se começa a bater na mesma tecla.
Educa-se por espelho, mas esse tipo de informação a
Rede Minas não apresenta, tampouco em seu telejor
nalismo. Às vezes, as emissoras de televisão brasilei
ras dedicam grande parte do seu tempo ao sensacio
nalismo e à apologia da violência, o que não acontece
com a Rede Minas de Televisão.

Parabenizo Christina Mendes, Diretora-Presi
denta em exercício da emissora, que tem feito um tra
balho de valorização, conscientização e informação
com idoneidade e imparcialidade.

Quem assiste à Rede Minas de Televisão pensa.
E quem pensa em coisa útil, boa, agradável, honesta
e íntegra está sintonizado com essa emissora, que já
alcança 555 Municípios mineiros, o Distrito Federal,
por meio da TV Apoio, e Mato Grosso do Sul.

Sr. Presidente, tenho orgulho de ser apresentador
do programa de televisão 30 Minutos daquela emissora.

Parabenizo todos aqueles que trabalham com
dedicação na Rede Minas, fazendo dela a terceira
emissora de televisão do Estado de Minas Gerais.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB

- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, realizou-se, no início do
corrente mês, em Fortaleza, o Seminário" O DNOCS
que Queremos", promovido pela Associação dos
Funcionários e que contou com a participação de re
presentantes dos servidores eda Associação de Ami
gos do DNOCS, sindicatos de servidores federais e
Parlamentares.

O seminário teve como objetivo analisar a situa
ção atual do DNOCS, discutir perspectivas futuras e
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elaborar documento de sugestões ao futuro Governo
com vistas à modernização e ao fortalecimento dessa
instituição como órgão gestor dos recursos hídricos do
semi-árido nordestino.

Criado em 1909, sob a denominação de Inspeto
ria de Obras contra as Secas, foi transformado, em
1945, em Departamento Nacional de Obras contra as
Secas. Todavia, somente com a instituição da
SUDENE é que se permitiu ao DNOCS uma atuação
organicamente estruturada.

O DNOCS constitui-se, assim, no órgão de
maior importância no histórico da intervenção do
Estado no semi-árido nordestino.

No bojo dos debates sobre a reforma do Estado,
o Congresso Nacional decidiu pela necessária e opor
tuna continuidade do DNOCS, assim como pela sua
reformulação, com objetivos estratégicos bem mais
definidos, com o intuito de modernizá-lo e fortalecê-Io.

Ao Departamento Nacional de Obras contra as
Secas, segundo documento produzido no seminário
promovido pela Associação dos Servidores do
DNOCS, compete "atuar em harmonia com o meio
ambiente na gestão dos recursos hídricos, na preser
vação e recuperação de ecossistemas degradados, vi
abílizando, de forma sustentável, a convivência do ho
mem com o meio, minimizando os efeitos da seca e
dando a este melhor qualidade de vida".

Revisitando toda a legislação que criou e reestru
turou o DNOCS, como as Leis nOs 4.229/63 e
10.204/01, e, em consonância com as diretrizes da Po
Inica Nacional de Recursos Hídricos, é possível redefi
nir os principais objetivos estratégicos da autarquia, vi
sando a modernizá-Ia, fortalecê-Ia e torná-Ia ágil, efici
ente e apta a exercer seu papel na revitalização do
semi-árido nordestino.

Para garantir um "novo DNOCS", ou, como afir
mam os seus servidores, "O DNOCS que queremos':
é fundamental, primeiramente, definir o seu papel insti
tucional de "gerente dos recursos hídricos do Nordes
te", reafirmando-se, inclusive, a sua função de agente
federal no planejamento e normatização da política re
gional de recursos hídricos.

Definido o papel institucional do DNOCS, o
segundo passo é a sua modernização, dotando-o de
infra-estrutura operacional e, principalmente,
reestruturando, redimensionando e renovando o seu
quadro de pessoal que deverá ser, necessariamente,
formado de profissionais da mais alta qualidade, o
que implica, porém, na necessidade da adoção de
uma política de remuneração compatível com as
novas responsabilidades assumidas pela autarquia.

Segundo o Presidente da ASSECAS, o DNOCS
possui, hoje, 2.100 funcionários ativos. No seu auge
chegou a ter 12 mil. Muitos dos profissionais, experien
tes e capacitados, aposentaram-se sem repassar seus
conhecimentos acumulados para as novas gerações.

Acreditamos que com este salto de qualidade, via
bi�izado pelo processo de reestruturação do DNOCS, é
possível criar as condições para que a instituição possa
operar, em parceria com Estados, Municípios e outros
órgãos públicos, no controle ambiental das bacias hi
drográficas; na reestruturação, reabilitação e reorgani
zação produtiva dos perímetros irrigados; na recupera
ção de ecossistemas hídricos e bacias degradadas; no
gerenciamento de mananciais; no desenvolvimento de
ações de zoneamento ecológico e econômico paradire
cionar uma nova polnica de irrigação; na ampliação e
modernização da piscicultura, da carcinocu~ura e da
comercialização de pescado, com vistas à produção de
proteínas de qualidade, a baixo custo.

É importante, também, salientar que o DNOCS
vem enfrentando sérias restrições orçamentárias, o
que impede o cumprimento de suas atribuições legais.
E necessário, portanto, que sejam ampliados os valo
res das dotações alocadas nas propostas orçamentá
rias dessa autarquia, permitindo, assim, melhor de
sempenhofuncional. É importante, porém, não só am
pliar os valores das dotações orçamentárias, mas, e
principalmente, garantir a sua liberação sem interfe
rências políticas e contingenciamentos.

Gostaria de lembrar que a viabilização do "novo
DNOCS" - do "DNOCS que queremos"- só será possí
vel com o empenho de várias pessoas que vêm, ao lon
go do tempo, dando sua contribuição: os servidores ati
vos e inativos representado pelo Dr. Antônio Monte Cos
ta, Presidente da ASSECAS; o Diretor-Geral, Dr. José
Francisco dos Santos Rufino; e o chefe da equipe técni
ca, Dr. Guilherme Ellery. Todos esses profissionais, com
visão estratégica do futuro, vêm lutando pela implanta
ção de um "novo DNOCS", com nova estruturaadminis
trativa e operacional, ágil e eficiente.

Porfim, fazemos veemente apelo ao novo Gover
no, que se instala no início de 2003, no sentido de im
plementar uma polnica de desenvolvimento regional
sustentável, através da qual se possa restaurar e recu
perar toda a capacidade de planejamento e de articu
lação dos órgãos regionais dentre os quais se destaca
o DNOCS que, historicamente, vem atuando, com efi
ciência, na revitalização do semi-árido nordestino

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Orçamento da República deve pre-
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ver, sobretudo, diante da questão previdenciária, que
valor terá o salário mínimo a partir de 1° de abril do
próximo ano.

Desnecessário dizer que os defensores de um
valor o mais elevado para aquele salário devem, a
partir de janeiro, ocupar o poder central. E, com isso,
entendem melhor botar a viola no saco e admitir que o
mínimo, pelo menos por enquanto, não pode crescer
em demasia. O valor atual é de 200 reais. O
orçamento prevê sua elevação para 220. E os
chamados mais radicais, ora na Oposição, falam em
pelo menos um mínimo de 240 reais. Está, portanto,
totalmente esquecida a proposta original, pretendida
por quem, à época, era oposição ao Governo do Sr.
Fernando Henrique e entendia um mínimo nunca
inferior a 100 dólares.

É um debate dos mais bizantinos. É a discussão
quanto ao sexo dos anjos trazida para nossa
realidade, quando esta está longe, muito longe
daqueles que, em Bizâncio, não tinha nada mais a
fazer senão falar de anjos masculinos, segundo
algumas propostas, ou de anjos femininos, segundo
outras correntes.

Nossa situação é bem outra, está mais que claro.
Basta que se veja que, enquanto a discussão se limita
a aprovar um mínimo ou de 220 reais ou de 240 reais,
o DIEESE, com integral respaldo da Constituição, que
define o salário mínimo como capaz de atender às ne
cessidades dos trabalhadores e de sua família com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuá
rio, higiene, transporte e previdência social, acaba de
definir seu valor real, tomando por base as despesas
realizadas pelo trabalhador. E esse valor é de exata
mente R$ 1.357,43, quase sete vezes, portanto, o atu
ai nível do mínimo.

Veja, Sr. Presidente, que discutir valores tão irre
levantes para o mínimo - 220 ou 240 reais -, diante
do cálculo efetuado pelo DIEESE, é jogar fumaça nos
olhos dos trabalhadores assalariados, para impedir
que eles possam entender toda a realidade.

Nosso partido, o PPS, já apresentou projeto de
lei que garante, no médio prazo, a correção anual, con
tinuada, do mínimo, de forma que ele possa atingir o
piso definido pelo texto constitucional. Este, sim, seria
um debate sério e capaz de garantir a revalorização do
mínimo sem aumentos bruscos e sem que se os consi
derem capazes de realimentar a inflação.

Era o que tinha a dizer.
a SR. DA. HELENa (PSDB - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
volto ao plenário desta Casa para abordar o tripé que
sustenta a pobreza no Brasil - tóxico, corrupção e

fome. Um dos elos desse tripé deixou de ser aborda
do na campanha do Presidente eleito Lula.

No primeiro pronunciamento como Presidente
eleito, Luiz Inácio Lula da Silva convocou todos os ho
mens e mulheres de bem para participar voluntariamen
te da cruzada de resgate social que promete ser a mar
ca do seu Governo. Pessoas físicas e jurídicas respon
deram positivamente ao apelo do sucessor de Fernan
do Henrique Cardoso, o que aumenta a chance de êxito
de um programa que pretende acabar com a fome de
22 milhões de brasileiros.

Mas, mesmo em termos de discurso, alguma
coisa está faltando nas novas propostas: disposição
para combater o império financeiro construído por
narcotraficantes. Encarado esse desafio, haveria
recursos muito maiores, nos cofres públicos, para
alimentar a população mais pobre do País.

Fernandinho Beira-Mar, o mais notório trafican
te brasileiro, confessou, quando da sua prisão, que
pagava cerca de US$ 10 milhões por mês às Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia - FARC, em
troca da cocaína produzida em território dominado
pela guerrilha. Uma "empresa" que investe tal quantia
na aquisição de matéria-prima deve ter um fatUra
mento de no mínimo US$ 100 milhões, dada a quanti
dade de impurezas misturada à droga quando esta
chega ao varejo. E vejam que estamos falando ape
nas de um pé-de-ehinelo, quando comparado ao "ci
dadão acima de qualquer suspeita" que transita com
desenvoltura na sociedade e, segundo palavras do
próprio Presidente eleito, goza de prestígio e influên
cia nas três esferas do poder para sustentar seus ne
gócios ilícitos.

"Empresas" desse tipo não contam com incenti
vos fiscais, financiamentos do BNDES ou, em caso de
dificuldades, de um Propó. Mas foram elas que torra
ram, segundo estimativa da FIESp, aproximadamente
15 bilhões de reais do contribuinte em gastos com se
gurança nos últimos dois anos. Do crime organizado
ao assassinato numa briga de trânsito, o País conso
me 10% do seu PIB, incluindo gastos do orçamento da
Saúde com internações e atendimentos ambulatoriais,
realizados por profissionais que se especializaram em
medicina de guerra em tempos de paz.

Se dispomos de mecanismos que apontam com
precisão as perdas financeiras com a violência, fal
tam-nos instrumentos que quantifiquem a atividade
subterrânea da corrupção. Mas se o novo Governo qui
ser, de fato, engrossar o feijão ralo que engana a fome
de milhares de flagelados da seca do Nordeste, ele
precisará encontrar meios para reduzir o que pode ser
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considera?~ O mais nefasto tipo de violência contra o pela paz, prosperidade e tranqüilidade, para que as
povo brasileiro. mulheres sejam valorizadas, a criança tenha amparo

Os R$ 169 milhões roubados da obra do TRT de e Deus esteja presente. Só assim o Brasil será um
São Paulo pelo Juiz Nicolau dos Santos Neto, a fraude país exemplar.
~ontra o INSS praticada pela advogada Jorgina de Fre- Era o que tinha a dizer.
Itas, condenada pelo sumiço de 144 milhões de dóla- M't b' d
res, e mais recentemente a descoberta de desvios de UI o o nga o.
recursos naSUDAM são alguns exemplosdecontribu- .0 S~. EDINHO BEZ (P~DB - SC. Pronuncia o
ição para a morte de 44 em cada mil crianças que não seguinte dlscurs?) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
chegam a completar 5 anos de idade no Brasil. Todo putad~s, na qualidade de Relator-Geral da Comissão
corrupto deveria ser condenado por homicídio doloso. Especial da Reforn~ado Sistema Fin~nce~ro, desejo

O índice 2002 de Percepção da Corrupção, ela- def~nder a colocaçao na Ordem do DI~, alnd~ n~s_ta
borado pela organização não-governamental Transpa- L~lslatura, da Pr~posta d_e Emenda.a Con~tlt~lçao
rência Internacional, mostra que países tidos como os n 5~,.de 199?, cUJ~ vo~~çao, dada a Importancla da
mais corruptos do mundo estão também entre os mais matena, considero Inadlavel.
pobres. Foram pesquisados 102 países, e o Brasil ver- Durante o ano de 2001, a Câmara dos Deputa-
gonhosamente figura na 45a posição, ao lado de Bul- dos apreciou, no âmbito da Comissão de mérito, a
gária, Jamaica, Peru e Polônia. Especialistas em de- PEC n° 53, de 1999, procedente do Senado Federal,
senvolvimento são unânimes em afirmar que a corrup- q~e~'alterao inciso V do art. 163 e o art. 192 da Consti-
ção é um dos principais obstáculos para uma nação tU5ao Fed~ral,.e o ~aput d~~. ~~ do Ato das Dispos~-
atrair investimentos estrangeiros, necessários para a çoes Constitucionais Transltonas . Esta PEC, Sr. Presl-
criação de empregos e a redução da pobreza. dente, dá nova redação ao caput e revoga os incisos e

Ainda não podemos ser comparados com a p~rá.g.raf~s do art. 1:2 da Constituição: pr?cedendo a
Malásia, onde oito de cada dez dólares destinados a significativas alteraçoes do texto constitUCional.
programas de combate à fome são desviados. Mas, Entre outros efeitos dessas alterações, destaco,
sem medidas urgentes que fortaleçam o Judiciário por serem de maior importância, a possibilidade de
brasileiro, estaremos incentivando a audácia dos estruturação do sistema financeiro nacional em
ladrões do dinheiro público. diversas leis complementares e a revogação do

Para ajudar a acabar com a fome, o Banco parágrafo terceiro, que institui o limite de juros reais
Mundial acena com a possibilidade de emprestar US$ de 12% ao ~no. E~sas m~dança~ virão. viabilizar a
4,5 bilhões ao Brasil, dinheiro mais do que bem-vindo reestruturaçao do sistema financeiro nacional.
num primeiro ano de governo. No entanto, se o novo A regulamentação parcelada é o que se poderia
Presidente quiser de fato levar três refeições por dia à chamar de viabilização técnica, uma vez que a estrutu-
mesa do brasileiro contando tão-somente com ração do sistema financeiro nacional numa só lei com-
recursos da União, deverá agir com rigor contra a plementar, em razão da complexidadedos temas envol-
corrupção já a partir do dia de sua posse. vidos, revelou-se sempre um desafio espinhoso a tan-

Documento elaborado pelo próprio BIRD afirma tos quantos se aplicaram à tarefa de construir o texto re-
que, se a corrupção cair pela metade, haverá uma gulamentador. A regulamentação parcelada vem facili-
redução de 54% na desigualdade da distribuição de tar a tarefa e perm~ira eleição de prioridades na discipli-
renda. Além disso, teremos uma queda de 45% na na dos mercados que compõem o sistema financeiro
porcentagem da população que vive com menos de nacional.
um dólar por dia, o que daria para tirar 32 milhões de A revogéÇão do lim~e de juros é o que poderíamos
pessoas da linha de pobreza. chamar de viabilização política, porquanto afasta o princi-

Sr. Presidente, nobres pares, sabemos que pai foco de resistência à regulamentação do art. 192, tanto
acabar com a corrupção é tarefa impossível. Mas Lula por parte do Governo quanto do sistema financeiro, que
pode realizar a missão de sua vida se lutar para que o temiam a vigência do tabelamento de juros em razão de
dinheiro sujo não deixe os pratos limpos pela falta de suas conseqüências nefastas para a política monetária e
comida. para a poupança e a intermediação financeira no País.

Sr. Presidente, temos de orar bastante para que Não resta dúvida, Sr. Presidente, de que as altera-
o País viva, com os novos administradores, tempos ções decorrentes da aprovação da PEC nO 53 facilitarão
de felicidade. Fomos escolhidos para a função de sobremaneira a tarefa de construir uma nova ordem
Deputado Federal pelo povo brasileiro, para trabalhar para o sistema financeiro, na medida em que o legisla-

------_._--_._---,------
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dor já não estaria preso às restrições contidas no atual
texto do art. 192.

Na Comissão Especial destinada ao exame do
mérito, a PEC obteve a aprovação de extraordinária ma
ioria, recebendo dezenove votos favoráveis e apenas
seis contrários, o que demonstra que há vontade políti
ca e disposição desta Casa para aprovar a matéria.

Naquela ocasião, a única resistência proveio do
Partido dos Trabalhadores, porquanto julgavam os no
bres Deputados desse partido que a votação da PEC
constituía manobra política do atual Governo destina
da a viabilizar uma rápida regulamentação da adminis
tração do Banco Central do Brasil, com a instituição de
mandatos aos diretores não coincidentes com o man
dato presidencial, e, assim, "blindar" - este era o termo
usado na ocasião - a política monetária do Governo
Fernando Henrique Cardoso, fazendo-a projetar-se
sobre o mandato do próximo Presidente da República,
que, segundo já se vislumbrava, seria da Oposição.

Mais do que discordar do conteúdo da PEC, os
Deputados do PT buscavam, na ocasião, defender a li
berdade do seu partido de adotar a política econômica
que julgasse mais adequada, no caso de sua vitória nas
urnas, o que de fato veio a acontecer. Agora, que já se
afastou inteiramente a possibilidade de qualquer mano
bra do atual Governo - mesmo porque, ao que parece,
ela nunca existiu -, não vemos por que não colocar em
votação a PEC n° 53, para que a Casa possa encerrar
esta Legislatura prestando mais este serviço ao País.

A importância política que o mercado financeiro
assumiu na condução da política econômica brasileira
é inequívoca. Prova disso é a ansiedade quase frenéti
ca com que se aguarda a indicação do Presidente do
Banco Central do Brasil. Sabemos todos que a atua
ção do Banco Central é decisiva para a consecução
dos objetivos econômicos de qualquer Governo. Deve
mos, então, viabilizar a discussão de nova ordem fi
nanceira para o País, com reforço dos poderes da au
toridade monetária e a consolidação das normas pru
denciais relativas à atividade financeira.

Apelo, portanto, ao Presidente Aécio Neves e
ao Colégio de Líderes para que pautem a PEC
n° 53/99 para votação no plenário desta Casa ain
da nesta Legislatura, para que possamos confir
mar o desejo político de abrir caminho para a insti
tuição de novas e modernas normas para o setor fi
nanceiro nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ontem a Prefeitura de Dourados e o Governo
do Mato Grosso do Sul discorreram sobre o efetivo fun-

cionamento do Hospital Universitário (a Santa Casa de
Dourados), que atualmente funciona apenas como um
grande posto de saúde, fazendo atendimento ambula
torial de especialidades médicas.

É de conhecimento de todos que, durante meu
mandato na Câmara dos Deputados, sempre priorizei
a Santa Casa e consegui liberar, com o apoio da ban
cada federal do Mato Grosso do Sul, cerca de R$ 9
milhões para a conclusão da obra física. a hospital foi
colocado para funcionar, propagandearam a compra
de equipamentos, e o que se vê hoje é uma estrutura
grandiosa como aquela funcionando como um postão
de saúde, o que para mim é inadmissível.

É extremamente preocupante a notícia de que o
curso de Medicina da Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul em Dourados está ameaçado porque
os estudantes não têm onde fazer residência médica.

a Governo do Estado e a Prefeitura de Doura
dos prometeram colocar a Santa Casa efetivamente
em funcionamento como hospital-escola e até muda
ram o nome para Hospital Universitário, só que quase
nada disso saiu do papel.

a Hospital Universitário e a faculdade de Me
dicina são conquistas da sociedade douradense,
uma luta de mais de uma década, e os governantes
têm a obrigação de colocar toda sua estrutura em
funcionamento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não pode
mos perder a faculdade e ainda desperdiçar a estrutu
ra do hospital porque o Governo do Estado e a Prefei
tura de Dourados não cumprem com suas obrigações.

Quero, nesta oportunidade, convocar toda a po
pulação de Dourados e da região da Grande Doura
dos, principais beneficiados pelo Hospital Universitá
rio, a lutar mais uma vez, a brigar mais uma vez por
aquilo que lhes é de direito. Não me permito aceitar
que tanto trabalho e esforço tenha sido em vão. A
Santa Casa de Dourados, realização há tanto espera
da pelos cidadãos de Dourados e região, não pode
agora ser mais um sonho não realizado.

Muito obrigado.

O SR. GONZAGA PAmlOTA (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, enquanto alguns Governadores, a
exemplo de Itamar Franco e Geraldo Alckmin, estão co
brando de Fernando Henrique Cardoso o que seus
Estados investiram nas rodovias federais, Jarbas Vas
concelos negocia com o Governo Federal a estaduali
zação da BR-232, trecho Recife - São Caetano, onde
seu Governo investiu mais de 300 milhões de reais, di
nheiro oriundo de venda da CELPE.
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Discordamos dessa negociação, que está sen
do feita sem a participação da sociedade. Ninguém foi
ouvido até agora. Prefeitos, empresários, clubes de
serviço, entidades filantrópicas e a Polícia Rodoviária
Federal, responsável pela fiscalização da malha, fo
ram pegos de surpresa com o anúncio dessa estadu
alização.

Entendemos que essa transferência apressada
é uma recompensa de Fernando Henrique Cardoso a
seu aliado Jarbas Vasconcelos, no apagar das luzes
do seu Governo, para que depois o Governador priva
tize o filé da BR-232 e faça caixa para o Estado de
Pernambuco, que já deu fim aos 2 bilhões de reais ob
tidos com a venda da CELPE.

Essas concessões não podem vingar. Há pou
cos dias, denunciamos aqui desta tribuna algo seme
lhante, quando Jarbas Vasconcelos, sem ouvir a
Assembléia Legislativa, passou para seu aliado de
Petrolina, Fernando Bezerra Coelho, o controle da
COMPESA, empresa de água e esgotos daquele Mu
nicípio, sem qualquer discussão política.

Estamos sugerindo, Sr. Presidente, o ajuizamento
de ações populares para barrar essa agressão aos per
nambucanos, qual seja, a privatização do seu patrimônio,
a BR-232, trecho Recife-São Caetano. O referido trecho
vale centenas de milhões de reais e poderá ser leiloado
por qualquer migalha, impondo-se aos seus usuários pe
dágios abusivos, sem falar nos riscos que isso poderá
causar, no que diz respeito a acidentes de trânsito, pois a
fiscalização, que hoje é feitacom muita competência pela
Polícia Rodoviária Federal, passará para o Estado, que
não tem know-how para essa atividade.

Queremos, neste instante, apresentar nosso vee
mente protesto contra a transferência da BR-232, espe
cificamente do trecho denominado João Lyra Rlho, de
Recife a São Caetano, para o Estado de Pernambuco, e
sua conseqüente privatização, sem qualquer critério.

Que este protesto fique bem gravado na mente
dos pernambucanos para que amanhã não venham a
padecer com a exploração dos pesados pedágios
cobrados pela empresa beneficiada com o presente
do Papai Noel Jarbas Vasconcelos.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pronuncia
o seguintediscurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, há 54 anos, o mundo comemorava um avan
ço nas relações diplomáticas e no respeito aos direi
tos individuais das pessoas. Havia terminado a 2a Gu
erra Mundial há apenas três anos, e a humanidade
respirava o desejo de reconstruir as relações entre os
povos e o respeito pelos cidadãos, profundamente
abalados pelas milhares de mortes causadas em inú
meros países. Em 10 de dezembro de 1948, era assi-

nada pelos países membros da ONU a Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

Em mais de meio século, muita coisa mudou nas
relações entre os países e na defesa dos direitos huma
nos. Hoje, a consciência das liberdades individuais é
muito maior do que há 50 anos. Outra guerra mundial a
humanidade não se aventurou a fazer, até porque, com
as armas de que dispomos hoje, provavelmente não ha
veria vencedores. A humanidade alcançou o progresso
tecnológico, chegou à lua, descobriu medicamentos
para muitos males, já anuncia a clonagem humana,
mas infelizmente, em relação aos direitos humanos,
chega ao século XXI como se estivesse ainda na Idade
Média, promovendo lutas fratricidas por interesses ex
clusivamente econômicos, de domínio, de poder.

Nessa conjuntura, os direitos humanos são usa
dos para condenar países e legitimar guerras, mesmo
que a motivação de fundo seja a mesma de séculos
passados: a ampliação de domínios e de poder. A pe
rigosa hegemonia dos chamados países ricos ou
G-7, especialmente dos Estados Unidos, e o atual
maniqueísmo estabelecido nas relações internacio
nais e decretado pelo Presidente George Bush, quan
do afirmou, após os acontecimentos de 11 de setem
bro de 2001, que quem não estiver ao lado dos Esta
dos Unidos estará contra e sofrerá as conseqüências
dessa escolha, maquiam mais uma vez a realidade,
escondem interesses e agridem profundamente os
direitos humanos como se ainda estivéssemos na 2a

Guerra Mundial.

Sr. Presidente, a propósito da comemoração de
mais um aniversário da Declaração Universal dos Direi
tos Humanos, quero registrar nos anais desta Casa,
juntamente com este meu pronunciamento, o artigo que
reproduzo a seguir, de autoria do monge beneditino
Marcelo Barros, escritor renomado e membro da comu
nidade do Mosteiro da Anunciação, de Goiás Velho.

"Direitos Humanos, direitos divinos
A ONU tem o que comemorar neste aniversário

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assi
nada no dia 10 de dezembro de 1948? Mais de 50
anos depois, governos orientais e árabes continuam
sustentando que esta declaração decorre da cultura
ocidental e, por terem outra cultura, não estão obriga
dos a obedecê-Ia. Mas, os Estados Unidos, metrópole
do mundo ocidental, também não respeitam leis que
possam ir contra seus interesses imediatos. Apenas
um exemplo recente: todos os Estados representados
na ONU assinaram a declaração dos direitos da crian
ça, exceto a Somália e os Estados Unidos da Améri
ca. O governo americano não quer desgostar suas
empresas multinacionais que obtém lucros fáceis

..._-_._-_.__.•......•..._--_._--------------_._----------_._---_..



Passa a denominar-se "Edifício Depu
tado Israel Pinheiro" o Anexo I da Câmara
dos Deputados

Art. 1° O Anexo I da Câmara dos Deputados
passa a denominar-se "Edifício Deputado Israel Pi
nheiro".

Art. 2° Este Projeto de Resolução entrará em vi
gor na data de sua publicação.

Justificação

Acaba de ser apresentado no Senado Federal,
por iniciativa do nobre senador Arlindo Porto, Projeto
de Resolução denominando "Edifício Senador Jusce
lino Kubitschek" ao Anexo I do Senado Federal. O
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com o trabalho pesado de crianças de cinco a dez mos chamados a ver em todo ser humano o rosto do
anos, em países do leste asiático, para que, a bom Cristo, principalmente naquele cuja dignidade está sen-
preço, neste Natal, jovens americanos comprem o tê- do ameaçada ou não reconhecida. Se Deus é Paz,
nis da moda e os pais possam dar a seus filhos um Compaixão e Amor universal, enquanto houver uma
novo tipo de brinquedo. pessoa humana vivendo na pobreza ou tendo sua digni-

Enquanto a sociedade civil aprofunda a consciên- dade humana desrespeitada, é o próprio Deus que tem
cia do direito à diversidade das culturas, dos direitos das seus direitos violentados. Assim se pode compreender
crianças, das mulheres e de todo tipo de minorias opri- o fato de que a jovem escritora e mística judia Etty Hille-
midas, muitos Estados ainda se isolam na pretensão ao sum, condenad,a à morte em um campo de concentra-
domínio sobre os outros e na recusa de respeitar o ou- ção, afirmou: 'E Deus que está precisando de nossa
tro como um ser humano diferente. ajuda e eu tenho de fazer tudo para salvá-lo"'.

Uma área na qual os direitos humanos são mais Muito obrigado.
desrespeitados é a da diversidade religiosa. A organiza- O SR. ARACELV DE PAULA - Sr. Presidente,
ção internacional AIN (Ajuda às Igrejas Necessitadas), peço a palavra pela ordem.
em recente 'Informe sobre a liberdade religiosa no mun- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
do' constatou que um bilhão e 400 milhões de pessoas Tem V.Exa. a palavra.
sofrem discriminação e, em muitos casos, perseguição, O SR. ARACELV DE PAULA (PFL - MG. Pela
por causa de sua religião. Desses, 200 milhões são cris- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pas-
tãos, perseguidos por sua fé, na ArQélia, Afeganistão, so às mãos de V.Exa projeto de resolução que deno-
Sudão, China, Indonésia e Egito. Na India, extremistas mina de Edifício Deputado Israel Pinheiro o Anexo I
hindus continuam profanando cemitérios cristãos. Ocor- da Câmara dos Deputados.
reram .ca~s, ~m que violaram religiosas, e ~ss~sin.a- O projeto acompanha proposição em tramitação
ram mlSSlonanos. ?<>mente em uma provlncla da In?la, no Senado Federal e que denomina de Edifício Sena-
de um ano para ca, 11 escolas sustentadas por entlda- dor Juscelino Kubitschek de Oliveira o Anexo I daque-
~es cristãs foram fec~a~as.' No Afeganistão e na Argé- la Casa. Neste momento, seria justo que a Câmara
lia, 38 pessoa~, a maiona Joven~, foram p~esas, ao .se- também se pronunciasse sobre a importância de Isra-
rem surpreendidas ~endo nas maos.a Bíblia ou um livro el Pinheiro na construção desta Capital.
?OS ~vangelhos. ~ um ano, no Egito, 95 muçulmanos Sr. Presidente, passo às mãos de V.Exa a devi-
Invadiram uma Iw~a Copta, depredaram o templo e da justificativa do projeto de resolução e solicito sua
mataram 20 cnstaos. transcrição nos Anais da Casa. Peço também a V.Exa.

No Paquis~~, em um t~mplocatólico, onde se fazi~ que seja dado o encaminhamento legal ao projeto.
um culto evangéliCO, extremistas mU9ulmanos assasSI- Muito obrigado.
naram mais de 30 pessoas. No sul da India, muçulmanos
são perseguidos. No Irã, fiéis da fé Baha'i são presos e JUSTIFICA TlVA A QUE SE REFERE
mortos. Em países da África e na Austrália, religiões an- O ORADOR:
cestrais continuam proibidas ou marginalizadas. Nos PROJETO DE RESOLUÇÃO N0
Estados Unidos e em outros países ocidentais, depois
dos atentados do 11 de setembro de 2001, aumentou
muito o preconceito e a intolerância aos muçulmanos.

Na maioria dos casos, a religião serve de pretexto
para a intolerância e a guerra, mas, na prática, os verda
deiros motivos são sociais, políticos e econômicos. De
qualquer modo, se uma comunidade religiosa aceita
que o nome de Deus seja usado para a violência, profa
na a santidade de Deus. Qualquer religião que se com
preende como dona da verdade tende a cair no dogma
tismo e no fundamentalismo intolerante. O papa João
Paulo 11 repete sempre: 'A verdade não é propriedade
de ninguém. É um processo e um caminho a serem per
corridos juntos'.

O cristianismo tem uma longa história de intole
rância e de desrespeito aos direitos humanos. Hoje, so-
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Projeto de Resolução recebeu parecer favorável na
Comissão de Educação de outro ilustre representante
de Minas no Senado, o senador Francelino Pereira,
que, em seu parecer, destacou o significado da histó
rica decisão de JK de transferir para o Planalto Cen
trai a Capital da República, iniciando o processo de
ocupação econômica e de desenvolvimento de uma
vasta extensão do território nacional.

Todos sabemos que esse grande desafio, que
foi construir em pleno cerrado a mais moderna cidade
do mundo, jamais seria possíve1 sem a tenacidade, a
pertinácia e a determinação de Israel Pinheiro,
convocado por JK para dirigir a grande obra.

O próprio JK costumava dizer que a presença
de Israel Pinheiro à frente dos trabalhos de constru
ção de Brasília foi decisiva para que os prédios e as
avenidas fossem entregues nas datas previstas, ga
rantindo, dessa forma, a inauguração da cidade em
21 de abril de 1960.

Em artigo escrito em março de 1981 no Jornal do
Brasil, sob o título "Meu amigo Israel Pinheiro", Oscar
Niemeyer afirma: "Tenho uma fotografia de Brasília di
ante de mim. Uma área ainda deserta. Sem uma casa,
uma árvore, uma flor. Nela vejo Israel Pinheiro, Bernar
do Sayão, Moacyr Gomes de Souza, eu e outros cole
gas. Vamos escolher o local onde deverá ficar o Alvora
da. E a foto revela o nosso entusiasmo a penetrar pelo
cerrado adentro, com o capim a nos bater nos joelhos,
ansiosos de iniciar a construção, do palácio e com ela
a da Nova Capital. Israel comanda o grupo, com seu
espírito dominador e otimista. A volta, é o descampado
sem fim, a terra vazia, hostil e silenciosa... Olho a foto
novamente. Que metamorfose! O antigo cerrado co
briu-se de prédios. de ruídos, de sonhos e alegrias. E,
nesse passe de mágica que a tantos brasileiros sur
preendeu e emocionou, foi em Israel Pinheiro que Jus
celino Kubitschek encontrou o seu mais eficiente e im
portante colaborador.

Nada mais justo, portanto, que a Câmara dos De
putados expresse seu reconhecimento a Israel Pinhei
ro, um de seus mais ilustres membros, que deixou o
mandato justamente para dedicar-se à construção da
cidade e, portanto, do edifício do Congresso Nacional,
dando o seu nome ao edifício do Anexo I.

Sala de Sessões, em
Deputado
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Concedo a palavra ao Deputado Hugo Biehl.
O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a ação conjunta de produtores, instituições
de pesquisa e extensão, agroindústrias e Ministério
Público estabeleceu uma nova relação entre a suino
cultura e o meio ambiente em Santa Catarina.

Na última semana, foi assinado na Embrapa Su
ínos e Aves, de Concórdia, empresa de pesquisa vin
culada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas
tecimento' a versão preliminar do Termo de Ajusta
mento de Conduta da Suinocultura Catarinense, do
cumento que adapta a realidade da suinocultura do
Estado à legislação ambiental e determina prazo para
o fim da poluição por dejetos suínos.

O termo de ajustamento da suinocultura começou
a ser discutido no final do ano passado. A versão assi
nada no dia 2 de dezembro último apresentou o conteú
do básico do termo, que disciplina as orientações gerais
que passarão a ser cumpridas pelos produtores.

Até o dia 31 de janeiro de 2003, estarão prontos
os levantamentos individuais de todos os produtores
de suínos do Alto Uruguai catarinense. Dos levanta
mentos serão montados os planos de viabilização de
licenciamento ambiental, peça principal do termo, que
será diferente para cada suinocultor.

De acordo com o coordenador de Defesa do
Meio Ambiente do Ministério Público de Santa Catari
na, Alexandre Herculano Abreu, o termo vai buscar o
equilíbrio entre a proteção ao meio ambiente e o res
peito ao direito de produzir do suinocultor. Hoje, a sui
nocultura catarinense produz 10 milhões de metros cú
bicos de dejetos por ano. Esse volume encheria urna
vala imaginária de um metro de profundidade por 20
metros de largura, com 700 quilômetros de extensão.

A partir de fevereiro, os produtores de suínos da
região aderem ao termo de ajustamento. Depois de as
sinado o termo, cada produtor terá dois anos para se
adequar à legislação ambiental. É neste momento que
será decidido o que cada produtor terá que fazer para
receber o licenciamento ambiental definitivo. O técnico
que estará elaborando o plano de viabilização estuda
rá junto com o produtor o que deve ser feito. No caso de
propriedades em que há excesso de produção, a solu
ção mais barata pode ser a diminuição do planteI.

É necessário que se estude uma forma para pa
gar a conta do ajuste. Até mesmo uma indenização
pelos 10 metros de cobertura vegetal de cada mar
gem dos cursos de água que ficarão intocáveis está
sendo cogitada. Só não é possível que os produtores
arquem sozinhos com o prejuízo.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, como Parlamentar eleito pelo interior do Estado
do Rio de Janeiro, mantenho a obrigação de registrar
que, ao longo dos últimos anos, o Governo Federal tem
se responsabilizado por uma série de investimentos di
retos e indiretos nas regiões norte, noroeste e cen
tro-norte fluminenses, beneficiando milhares de fam íI ias
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com projetos de saúde, educação, habitação, sanea- Esse meu compromisso regional, Sr. Presidente,
mento e infra-estrutura. passa ao longe de um comportamento bairrista e nas-

Notadamente para os Municípios de pequeno e ce do perfil do meu mandato, de características distri-
médio porte do interior do Estado do Rio de Janeiro, tais, e da defesa dos interesses da minha região e do
as verbas de diferentes programas federais têm pro- meu Estado. Isso leva este Deputado a se esforçar ao
porcionado, para dezenas de Prefeituras, a reunião máximo, acima de qualquer limite, no sentido de obter
de condições ideais para a elaboração e a execução para sua gente as conquistas que lhe forem de direito.
de projetos visando à melhoria da qualidade de vida Aos críticos ferrenhos e opositores extremistas
da população fluminense. do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardo-

Entre os programas federais aos quais me refiro, so falta posicionamento transparente e coragem para
Sr. Presidente, posso mencionar um quetem revoluci- admitir as importantes conquistas obtidas nesses últi-
onado o segmento da saúde: o Programa Saúde da mos anos pelo povo brasileiro, conforme recente re-
Família, que tem exercido relevante papel e tem pres _ conhecimento por parte da Organização das Nações
tado serviços inquestionáveis. Com os recursos re- Unidas - ONU. Entendemos que muito há de se avan-
passados pelos programas, temos assistido a uma çar ainda, mas há de se reconhecer o êxito do Gover-
significativa elevação da qualidade da saúde em Mu _ no Federal, principalmente no tocante à condução da
nicípios pequenos, que dispõem de receitas exíguas economi~ nacional a ~atamares de estabilidade, com
e passam por diferentes problemas de estrutura fi- perspectivas de crescimento.
nanceira. Ao concluir este pronunciamento, desejo esten-

O excepcional trabalho efetuado pelo Ministério der minhas considerações a respeito das principais
da Saúde demonstra, de modo inequívoco, que muito realizações do Governo a áreas como a agricultura,
pode ser feito, em nível administrativo, por aqueles com seguidos recordes de safra, e a educação, que
que se sensibilizam com o drama das camadas mais avançou a largos passos nesses últimos anos, entre
humildes de nossa população, e que para tal basta ri- outras. Sabemos, nobres colegas de Parlamento, que
gor, determinação e competência na gestão dos re- há várias correções ainda a ser feitas, e nos mante-
cursos públicos. mos na disposição de auxiliar o Governo, no plenário

desta insigne Casa de Leis, na implementação da
Como Parlamentar eleito pelo norte, noroeste e

ce t O rt do E t d d R
· d J . t h melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.

n r -no e s a o o 10 e anelro, en o
acompanhado com extrema atenção os investimen- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
tos do Governo Federal na área da saúde em minha Srs. Deputados.
região. Preocupado com a precária situação de Muni- O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
cípios de menor fonte de renda, articulei, em ação Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
conjunta com a bancada do Estado do Rio de Janeiro, Sras. e Srs. Deputados, ocupamos hoje esta tribuna
a aprovação de emenda para a construção e a refor- com o objetivo de chamar a atenção dos nobres cole-
ma de hospitais públicos. gas para a contradição que se instalou no âmbito da

Essa mobilização teve como foco a destinação agricultura brasileira, atualmente.
de recursos a hospitais filantrópicos para a ampliação Com referência às exportações em geral, come-
do atendimento à população fluminense, bem como a moramos os lucros estupendos obtidos nos últimos
viabilização a Prefeituras de pequeno e médio porte anos, responsáveis pelo superávit de 14 bilhões de dó-
de parcerias com o Governo Federal para a constru- lares. Internamente, porém, alguns setores vêm so-
ção de hospitais municipais. Nesse processo, a parti- frendo perdas dramáticas, especialmente a avicultura.
cipação do Ministro da Saúde, José Serra, foi funda- Como se sabe, uma conjunção de fatores vem
mental, ao dar orientação técnica e ao apoiar a elabo- prejudicando de forma inédita a produção avícola. Os
ração de projetos e convênios. custos respectivos aumentaram muito, em função da

Graças ao apoio e à participação do então Minis- alta do dólar. Além disso, a escassez de milho no mer-
tro José Serra e do atual Ministro Barjas Negri, temos cado interno chegou a níveis incompatíveis com as
conseguido colaborar na assinatura de convênios para necessidades da produção.
a melhoria da infra-estrutura de saúde em Municípios Assim é que, em todo o País, assistimos à falên-
como Campos dos Goytacazes, São João da Barra, cia de incontáveis empresas avícolas, com péssima
Bom Jesus do Itabapoana e Macaé, entre tantos ou- repercussão nos índices de desemprego no campo e
tros no norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro. conseqüente incentivo ao êxodo rural.
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Diante de tal quadro, agravado pelas recentes
barreiras protecionistas impostas pelo Canadá às nos
sas exportações no setor, não podemos deixar de en
carecer ao Governo intervir favoravelmente aos produ
tores, seja zerando momentaneamente a alíquota de
importação do milho, para fazer frente ao desabasteci
mento, seja implantando um subsídio ao frete para
todo o Brasil, barateando o custo. O futuro Governo de
verá realmente dar atenção especial ao problema, em
consideração ao fato de que a carne brasileira, valori
zada por seu padrão de qualidade, é comercializada
em mais de noventa países, em intercâmbio que não
pode ser sufocado pelos custos da produção.

O que aqui exigimos, na verdade, é um planeja
mento mais abrangente, que dê conta da diversidade
das conjunturas sem perder de vista a situação estru
turaI. Lembremos, a propósito, como exemplo de im
previdência, a nefasta atitude do Governo em relação
à indústria de insumos agrícolas, taxando o nitrato de
potássio importado da Rússia e da Ucrânia de modo
a torná-lo menos competitivo em nosso mercado.
Nesse caso, a medida, por ser extremamente pontu
ai, visando ao benefício exclusivo de apenas duas in
dústrias' acarretou prejuízos importantes para toda a
agricultura nacional.

Gostaríamos, finalmente, Sr. Presidente, para co
locar toda essa problemática em âmbito mais amplo,
de enfatizar a premente necessidade de discussão re
lativamente aos termos da adesão brasileira à ALCA 
Área de Livre Comércio das Américas. As negociações
deverão priorizar os interesses nacionais no setor
agropecuário, contra as pretensões protecionistas nor
te-americanas, até porque é nesse setor, e não na avi
ação de grande porte ou na informática, que reside o
forte de nossa capacidade comercial, em termos de
produção e competitividade. Mesmo levando em conta
as exigências impostas pelo mercado globalizado, não
podemos perder de vista a especial circunstância da
produção brasileira, para que não se generalizem as
dificuldades hoje presentes no setor avícola.

Muito obrigado.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com um sentimento detristeza e de
alegria que ocupo hoje esta tribuna.

Tristeza porque, após três mandatos como De
putado Federal e de uma fraterna e intensa convivên
cia com todos, deixarei esta Casa a partir do próximo
dia 31, e alegria porque, a partir do dia 1° de janeiro,
inicio uma nova etapa na minha vida, assumindo o
mandato de Governador do meu Estado, o Rio Gran
de do Sul, que me foi delegado por mais de 3 milhões

de gaúchos para cumprir aquele que será, sem dúvi
da alguma, o maior desafio entre tantos que já enfren
tei na minha vida pública.

Este é um momento de muita emoção para
mim, pois me afasto de uma atividade que muito me
gratificou e que me fez crescer como homem e como
agente público.

Deixo esta Casa com a consciência de que pro
curei, ao longo desses doze anos, cumprir da melhor
maneira os sucessivos mandatos que o povo gaúcho
me concedeu, sempre com crescimento nas vota
ções, o que me gratifica, pois é uma comprovação de
que não decepcionei aqueles que sempre confiaram
no trabalho que eu poderia realizar.

Neste momento de avaliação, olho para trás e
vejo que o saldo é positivo. Todas as funções que me
foram destinadas nesta Casa procurei desempenhar
da melhor maneira possível, tendo como objetivo
sempre o coletivo e não o individual, priorizando o
diálogo na busca do entendimento. Assim foi quando
desempenhei a função de 1° Vice-Líder e, posterior
mente, de Líder da bancada do PMDB e também
quando assumi a Liderança do Governo no Congres
so Nacional.

Nesses anos todos, ao lado do atendimento que
sempre procurei dar às reivindicações do meu Estado
e dos Municípios que represento, participei ativamen
te da discussão dos principais assuntos que interes
savam ao povo brasileiro.

Presidi Comissões que realizaram um grande
trabalho dentro da Casa, como a que promoveu mu
danças na legislação esportiva brasileira; a que discu
tiu a implantação da ALCA - Área de Livre Comércio
das Américas; a de Finanças e Tributação e a da Re
forma Tributária, em que, com a participação de Depu
tados de todos os partidos, promovemos um relevante
trabalho, reconhecido dentro do Congresso Nacional e
por todos os segmentos da sociedade, que resultou
em uma proposta consensual aprovada na Comissão,
mas que infelizmente até hoje não foi votada pela Câ
mara, por uma decisão do atual Governo.

Participei ativamente das discussões dos princi
pais temas nacionais que aqui aconteceram, sempre
assumindo uma posição clara, cristalina, nunca fugin
do ao debate ou às conseqüências dos meus atos e
votos. Mantive, ao longo desses anos, a coerência
que tem norteado a minha atuação na vida pública,
nunca me guiando por fatos ou prejuízos políticos que
poderia ter a partir de determinadas votações ou po
sições assumidas.

Sei que, por mais vontade de acertar que eu te
nha tido, posso ter cometido alguns erros, mas tranqüi-
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liza-me a certeza de que isso é conseqüência dequem Gostaria, por fim, Sr. Presidente, de transmitir a
tem convicções; e eu das minhas não abro mão. todos os Deputados e funcionários desta Casa os

Aprendi muito nesta Casa, com a saudável con- meus votos de um feliz Natal e um excepcional ano de
vivência com todos, desde os Parlamentares até os 2003. Que tenhamos todos nós, no novo ano que se
funcionários, do mais graduado ao mais Simples, do aproxima, muita saúde e paz para alcançarmos os
mais novo ao mais antigo. Fiz amigos, muitos amigos, nossos sonhos e vencermos os desafios que se apre-
alguns mais próximos, outros nem tanto, mas de to- sentarem.
dos levarei a grata lembrança da camaradagem e do Que Deus nos ilumine!
coleguismo. Era o que tinha a dizer.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu teria Muito obrigado.
muito a agradecer a muitas pessoas, mas, para não O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se-
cometer injustiças, não mencionarei nomes; não pos- guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
so, porém, deixar de lembrar de todos os meus com - dos, os diretores de grandes empresas eqüivalem-se,
panheiros e companheiras do meu partido, o PMDB, geralmente, pelo mérito profissional e pela qualificação
com os quais tive convivência mais próxima e deverei técnica. Entre esses importantes administradores,
continuar tendo contato nos próximos meses. destacam-se aqueles que, além das virtudes comuns,

Ao agradecer a atenção e a colaboração que distinguem-se pela nobreza humana, pela integridade
sempre tive do Dr. Mozart, Secretário-Geral da Mesa, moral, pelo rigor ético. É o caso do Dr. José Armando
a quem agradeço, quero transmitir o meu especial de Figueiredo Campos, Diretor-Presidente da CST -
agradecimento aos funcionários da Câmara dos Depu- Companhia Siderúrgica de Tubarão, empresa locali-
tados, cada um com a sua importância dentro da ativi- zada em minha principal base eleitoral, o Município
dade que desempenha; aos assessores das Comis- de Serra, no Espírito Santo.
sões; ao pessoal da Taquigrafia aqui do plenário, aos Outras relevantes qualidades se apresentam ain-
seguranças, enfim, a todos aqueles que tornam possí- da no Dr. José Armando de Figueiredo Campos: o amor
vel o trabalho do Parlamento brasileiro e que normal- pelo Espírito Santo, o afeto pelo povo capixaba, a obsti-
mente realizam uma atividade que não é reconhecida. nação com que luta pelo desenvolvimento do Estado e
Mas eles são fundamentais para que nós Parlamenta- pelo progresso do Brasil. Desses atributos tivemos pro-
res possamos cumprir bem a nossa missão. A todos o va há um mês, com a inauguração - que reuniu mais de
meu reconhecimento e o meu agradecimento. 1.200 convidados - do laminador de tiras a quente

Deixo Brasília e o Congresso Nacional, Sr. Pre- (LTQ) da Companhia Siderúrgica de Tubarão.
sidente, Sras. e Srs. Deputados, com o coração aper- O equipamento, que custou 1,5 bilhão de reais,
tado, pois, assim como aprendi a gostar desta cidade, transforma placas de aço em tiras, enroladas na for-
que é infinitamente melhor e mais humana do que a ma de bobina. O moderno sistema possibilita à CST
imagem que muitos brasileiros fazem dela, fiz desta diversificar os modelos e as dimensões das bobinas a
Casa a minha casa. Mas saio daqui também extrema- quente, o que lhe ensejará a conquista de novos c1i-
mente entusiasmado, pois retorno para a minha terra, entes. Com lâminas de, no mínimo, 1,2 milímetro de
retorno para o Rio Grande do Sul com muita vontade espessura, e, no máximo, 16 milímetros, a Siderúrgi-
de realizar um grande governo. Sei das dificuldades ca de Tubarão satisfará a demanda de setores como
que terei pela frente, mas, com a capacidade de tra- relaminação, indústria de autopeças, compressores,
balho e a garra dos gaúchos, vamos juntos superar os tubos, construção e perfilação.
obstáculos e recolocar o Estado no caminho do de- O LTQ tem capacidade para processar 2 milhões
senvolvimento. de toneladas de aço por ano, o que deverá ocorrer em

Assim como correspondi, como Deputado Fe- 2005. A empresa estima produção de 90 mil toneladas
deral, à expectativa de milhares de gaúchos que vota- este ano e de 1,3 milhão de toneladas em 2003. Para
ram sucessivamente em mim para representá-los no que se cumpram os cálculos, a Siderúrgica de Tubarão
Congresso, tudo farei para ser o Governador que o pretende construir o terceiro alto-fomo-que lhe custa-
Rio Grande espera. rá 2,1 bilhões de reais - e a quarta termoelétrica da

Deixo o Congresso Nacional de cabeça erguida, companhia, ao preço de 297,5 milhões de reais.
com a consciência de que, se mais não fiz, não foi por Todos esses investimentos viabilizarão produ-
falta de trabalho, pois disposição para isso nunca me tos destinados, prioritariamente, à clientela nacional e
faltou. E ela não me faltará agora, quando passo a ter ao MERCOSUL. Com a diversificação do que produz,
a responsabilidade de governar o meu Estado. a CST passará a ter 20% da sua receita em reais; an-
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tes, O faturamento em moeda brasileira não passava e preparação de profissionais aptos para o atendi-
dos 5%, já que a produção da empresa visava, princi- mento das exigências da relevante missão de concili-
palmente, à exportação. adoro

Como declarou o Ministro do Planejamento, Orça- Enfrentar o desafio, com superação de uma sé-
mento e Gestão, Guilherme Dias - representante do rie de dificuldades, demandou trabalho intenso de to-
Presidente Fernando Henrique na solenidade de inau- dos e até uma dose considerável de sacrifícios.
guração do LTa - ,os novos projetos da Companhia Si- Ainda como parte desse esforço, procedeu-se à
derúrgica~ Tubarão constituem uma ~rova deconfian- elaboração de um manual destinado especificamente
ça no crescimento e no futuro do BraSIl. E, acrescenta- aos conciliadores. O Breviário do Conciliador Judicial,
mos nós, já começam a dar resultados: com o lamina- com o propósito, pois, de orientar o exercício dessa
dor de tiras a quente, criaram-se 450 empregos diretos nobre missão de auxiliar da Justiça, reúne um conjun-
e 450 ind~retos, assumidos.por profiss~onais que rece- to de informações úteis e esclarecedoras, compreen-
beram treinamento no Brasil e no exterior. dendo a evolução do instituto da conciliação no Brasil,

A par da termoelétrica e do terceiro alto-forno, a o papel dos conciliadores judiciais no procedimento
CST investirá em um moderno sistema de transporte sumário, a preparação do processo para a audiência,
e distribuição das bobinas de aço laminado. A produ- os requisitos do termo de acordo, deveres, proibições,
ção escoará por rodovias, ferrovias e também por bar- compromisso ético e demais recomendações cons-
caças marítimas, que descarregarão as bobinas no tantes do decálogo do conciliador.
Porto de São Francisco, em Santa Catarina. Hoje, então, os conciliadores judiciais estão de-

Esse, o magnífico trabalho do Dr. José Armando senvolvendo seu trabalho em diversas varas cíveis do
de Figueiredo Campos, Diretor-Presidente da Com- Distrito Federal, alcançando excelentes resultados e
panhia Siderúrgica de Tubarão. Pela visão de futuro comprovando, na prática, o acerto da experiência,
com que lança projetos e pelo dinamismo com que os que constitui exemplo a ser seguido e ampliado.
de:s~nvolve, nele. e~xergamos ~ exemplo do novo a:J - Sobre a Ministra Fátima Nancy Andrighi, vale
mlnlstrador ~rasllelro, ~u~ fara da nossa economia ressaltar o trabalho desempenhado no Superior Tri-
uma da~ maiores e m~ls I~portantes do mundo. Ao bunal de Justiça, enriquecendo o já extenso currícu-
~r. Jose Armando de Figueiredo Campos o reconhe- lo, onde se registra o exercício de outras funções em
cimento pela,~bra com que engrandece o Estado e o que ela, igualmente, distinguiu-se pela competência
povo do Esplrlto Santo. e firmeza no cumprimento de seus deveres, como

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. Desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito
Diante do imperativo de assegurar celeridade ao pro - Federal, Secretária da Escola Nacional da Magistra-
cesso, ampliar o acesso do cidadão à prestação juris- tura, Diretora e Professora da Escola Superior da
dicional e dar solução aos conflitos e, nesse sentido, Magistratura do Distrito Federal, Juíza de Direito no
reconhecendo a importância de viabilizar a tarefa de Estado do Rio Grande do Sul, professora convidada
conciliação, prevista para as situações sujeitas ao rito para o Curso de Pós-Graduação em Processo Civil e
sumário, conforme arts. 275 a 281 do Código de Pro- Processo Penal da Escola do Ministério Público do
cesso Civil, desejo parabenizar o grupo idealizador Distrito Federal e Territórios, Coordenadora dos Jui-
do Breviário do Conciliador Judicial, do Tribunal de zados Informais de Pequenas Causas do Distrito Fe-
Justiça do Distrito Federal e Territórios, sob ~ c?orde- deral, professora dos Cursos de Pós-graduação em
nação e orientação da Ministra Nancy Andnghl. Direito Processual Civil do ICAT - AEUDF e profes-

Embora o instituto da conciliação judicial deite sora de Direito Processual Civil no Centro Universi-
raízes mais remotas na história do ordenamento jurí- tário de Brasília (UniCEUB). Integrou em 1992 a Co-
dico brasileiro, foi somente com o advento da Lei n° missão de Juristas que desburocratizou o Código de
9.245, de 26 de dezembro de 1995, dando nova reda- Processo Civil e o Código de Processo Penal. Foi in-
ção ao § 1° do art. 277 do Código de Processo Civil, dicada pelo Supremo Tribunal Federal como repre-
que se instituiu no Brasil a figura do conciliador judici- sentante do Poder Judiciário na Conferência Mundial
ai, com a função de auxiliar o trabalho da Justiça nos da Mulher em Pequim, em 1995. Além da participa-
procedimentos sumários. ção em encontros jurídicos, tem sido responsável

Uma vez estabelecida a possibilidade de atua- pela organização e coordenação de muitos desses
ção deste valioso colaborador nas audiências de con- eventos. Possui também diversas obras publicadas
ciliação, era preciso, então, proceder ao recrutamento na área do Direito.
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Por fim, quanto aos conciliadores e juízes do cobrando o pagamento do período em que não rece-
DF, pioneiros e parceiros nessa louvável experiên- bia mais o sinal, além dos juros. Paguei de boa-fé,
cia, ressalte-se a lição de idealismo, a disciplina e a para que meu CPF não constasse nas diversas listas
efetiva disposição de contribuir para a melhora da de órgãos como DPC, SERASA e outros.
prestação jurisdic!on.al, d.e .modo que, repro?u~indo Em 11 de novembro, pela terceira vez, fiz um pe-
as ~alavras da pr?prla Ministra Nancy Andrlghl, ha- dido de cancelamento de assinatura, e foi agendada
verao ~e ve.!' reallzade;> o alcandorado sonho de de- para hoje, 10 de dezembro de 2002, pela própria em-
mocratlzaçao da Justiça. presa, a retirada do aparelho receptor do sinal. Liguei

Era o que tinha a dizer. para combinar o horário, pois não fica ninguém em
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia o casa quando venho para a Câmara. Espantei-me, Sr.

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Presidente, quando me informaram de que o pedido
putados, venho a esta tribuna tratar de assunto banal, de cancelamento fora cancelado. Não sei por quem!
mas que não deixa de ser um problema que estou Talvez pela própria empresa!
tendo dificuldade em resolver e que, tenho certeza, Hoje, pela quarta vez, fiz um pedido de cancela-
outros Deputados que deixarão imóvel funcional da mento pelo serviço 0800 da empresa e agendaram a
Câmara dos Deputados também enfrentarão. retirada do aparelho para o dia 06 de janeiro de 2003.

Trata-se, Sr. Presidente, da dificuldade para o Como devolverei o imóvel funcional que ocupo
cancelamento de assinatura da NET, TV a cabo con - no final deste mês e não terei para quem devolver o
tratada por mim, a minhas expensas, e instalada no aparelho, uma vez que a empresa em Brasília insiste
apartamento funcional da Câmara dos Deputados por em que deverei estar no local no dia e hora marcados,
mim ocupado. resolvi enviar o mesmo à Rede Globo, que certamen-

Configura-se um paradoxo nesse processo, Sr. te saber~ ~,e~hor do qu~.eu resolver a questão com
Presidente. Temos, de um lado, o excelente serviço sua subsldlana em Brasllla.
prestado pela NET, empresa de televisão a cabo liga- Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
da à Rede Globo e que utiliza os mais modernos re- Temos acompanhado, com grande perplexidade e pre-
cursos tecnológicos, tecnologias de última geração, ocupação, o desenrolar dos acontecimentos que estão
oferece excelentes canais, com a mais diversificada decorrendo do naufrágio do navio petroleiro Prestige,
grade de programação etc. De outro lado, temos o na costa da Espanha, o que tudo indica deverá ser um
péssimo atendimento da área administrativa, seja nos dos ma~ores desastres ecológicos das últimas déca-
balcões da empresa, seja por telefone, através do ~as, mais devastador do que o do Exxon Waldez, ocor-
serviço 0800, no tocante a pagamento de mensalida- n~ no A!aska ~ que tantos danos ecológicos, econô-
des, cancelamento de assinaturas. micos e financeiros causou naquela ocasião.

Traço um breve relato histórico do problema que . . Surpr~nde ainda mais saber que contin~am em
venho enfrentando e chamo a atenção do Sr. Dire- a~lvldade, s~ngrando os ~ares mundo afora, ~~tlgos na-
tor-Geral desta Casa, Sr. Sérgio Contreiras, para o VIOS petroleiros e c:ar~uelros de produtos qUlmlcos sem
problema que outros Deputados também terão. casc~ duplo,~ pesslm~ estado.de c~nservação, o que

Em 28 de junho deste ano, quando do início da pensavamos Ja tivesse Sido banido.ha ~uito tempo.
campanha eleitoral, pedi o cancelamento da minha ,Em.face dessa amea9a que infelizmente perdu-
assinatura, uma vez que não viria com freqüência a ra ate hOJe, venho a esta tnbuna.para exaltar os cole-
Brasília período a partir daquele período. gas Parlamentares e as autondades dos Poderes

NA' t . Ih b" Executivo e Judiciário, para, no âmbito de suas com-
t o :~Stse;uln ~'. JU ~,rece I e:a.g~el nor'2"al- petências constitucionais e legais, verificarem a situa-

men e o e? anc.ano, ~OIS, segun ~ In ormaçoes, ção do Brasil no que tange a risco de acidentes corno
eram necessanos tnnta dias para o Sinal ser desco- o d P r t t fd d . I
nectado e a assinatura cancelada. o . res Ige, an o no sen I o e preve.nI~ que a go

• _. parecido venha a ocorrer nas costas braSileiras quan-
No mes.~e agoste;>, nao efetuei o pa~amento, to no de remediar a situação, caso um infortúnio como

u~a vez que J~ tendo .sldo cancelada a assinatura e esse aconteça no País ou nas proximidades.
nao tendo mal~ recebido o si~al, não .ha~ia por ~ue Questões como a proibição de navegação para
pagar p~lo serviço. Na oportunidade fOI feito o pedido navios antigos, com manutenção deficiente ou suspei-
para retirada do aparelho receptor. ta sem casco duplo ' . d - 'L' BA . ,-se e que aln a nao e eI no ra-

. ~o m~ segUinte, setembro, três meses após o sil -, devem ser atacadas e resolvidas por todos nós,
pnmelro pedido de cancelamento, recebi outra fatura fazendo acontecer o que for necessário para que, o
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quanto antes, essa proibição de fato e de direito venha
a acontecer.

Também os aspectos relativos à eficiência dos
serviços de fiscalização por parte das autoridades
competentes devem ser no mínimo reavaliados, de
modo a que possamos saber se realmente estão sen
do realizados e se têm sido suficientes o bastante
para prevenir acontecimentos como o do Prestige.

As discussões sobre o problema das chamadas
"bandeiras de conveniência", que se por um lado redu
zem custos e melhoram as condições de concorrência,
inclusive para as empresas de navegação brasileiras,
por outro lado aumentam os riscos de acidentes, seja
pelo menor efetivo de embarcados, seja pela pior qua
lidade de preparo profissional dos mesmos, também
devem ser urgentemente reavaliadas no Brasil, de
modo a que os nossos navios e os navios estrangeiros
que aqui aportarem obedeçam a regras minimamente
necessárias à garantia de que acidentes desse tipo
não venham a ocorrer no País, ou ao menos que a
chancede que aconteçam sejam as menorespossíve
is. E se acontecerem, temos que saber o que fazer, de
forma rápida e eficiente, a fim de restringir ao máximo
os malefícios de toda ordem que um evento como esse
causa ao País, à natureza e ao povo.

Sugiro, assim, Srs. Deputados, que a Mesa des
ta Casa encaminhe recomendação formal aos Pode
res Executivo e Judiciário, a fim de que realizem as
avaliações que ora exalto e adotem as providências
que forem cabíveis em relação ao tema, inclusive in
formando esta Casa sobre os resultados dessas ave
riguações e relatando, posteriormente, as providênci
as corretivas e preventivas tomadas a esse respeito.

Sugiro, ainda, seja recomendado às Comissões
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
de Economia, Indústria, Comércio e Turismo; de Mi
nas e Energia; de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional; e de Viação e Transportes a organização,
em caráter de urgência, de reuniões conjuntas com o
intuito, único e exclusivo, de discussão e identificação
de soluções para o assunto sobre o qual ora me mani
festo, convidando-se e convocando-se, sempre que
necessário e conveniente, Ministros, autoridades e
especialistas no assunto, para avaliação conjunta da
situação do País frente ao risco de acidentes como o
do navio Prestige, assim como para a proposição das
ações preventivas e corretivas cabíveis.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Brasil acaba de viver significativa
experiência política, com a eleição de Luiz Inácio Lula
da Silva para a Presidência da República.

A prova definitiva da democracia, dizem os estu
diosos dos movimentos políticos, é não só a existên
cia de uma Oposição, com seus direitos respeitados,
mas também a possibilidade concreta de ela assumir
o poder.

Acabamos de preencher essa segunda e crucial
condição da plenitude democrática com a eleição de
Lula. Já havíamos tido, na história recente, um primeiro
experimento fundamental de troca de comando: a elei
ção de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral em 1984.

Naquela época, Tancredo representava a oposi
ção ao regime - tolerada, mas restrita em seus movi
mentos. Duvidava-se que ela pudesse vir a assumir o
poder algum dia. Foi, portanto, um grande passo para
o restabelecimento da normalidade democrática ha
ver o regime aceito que, naquele minúsculo Colégio,
preparado para consagrar, sempre, o candidato ofici
ai, o eleito da alta cúpula militar, vencesse a Oposi
ção. Não vivíamos aindaa democracia, mas apenas o
começo de uma longa caminhada em sua direção.

Após várias eleições, o Brasil passa agora pela
prova dos nove: não é apenas a chegada ao Poder
maior de um candidato da Oposição. É muito mais
que isso. Pela primeira vez, a sucessão será concluí
da com a entrega da Presidência da República a um
líder de origem autenticamente popular, migrante do
sofrido Nordeste, metalúrgico no ABC, fundador e lí
der de um partido socialista.

Não estou exagerando. Na história das demo
cracias ocidentais, a chegada dos partidos socialistas
e, em geral, das forças de esquerda, ao poder, sem
pre constituiu um grande desafio político.

No período de entreguerra, no século XX, a
perspectiva de partidos de esquerda assumirem o go
verno era fantasma temido em vários países, e, no afã
de exorcizá-lo, alguns deles embarcaram em aventu
ras fascistas, de triste registro.

No pós-guerra, contudo, essas sociedades
amadureceram politicamente, fato consubstanciado
no que se chamou "compromisso democrático", que
resultou de um duplo movimento.

Por um lado, os grupos conservadores, os propri
etários do capital, passaram a aceitar o crescimento
político e a possibilidade de entregar o poder político
aos representantes do proletariado, desde que alguns
pilares da ordem social fossem mantidos pelos novos
governantes, particularmente a propriedade privada e
a livre iniciativa. Aceitaram, porém, que políticas redis
tributivas fossem empreendidas pelo Estado.

Por outro lado, a Esquerda, em seus grupos
mais expressivos, moderou o discurso, mas, sobretu
do, a própria visão das mudanças possíveis e desejá-

,----------------
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veis na sociedade. Abandonou a crença revolucioná
ria ou insurrecional e passou a ver a chegada ao po
der não como uma etapa da revolução, mas como
uma situação final a ser explorada nas suas virtuali
dades, com o fim de domesticar o capitalismo e tor
ná-lo compatível com o bem-estar da maioria.

A Esquerda aceitou o reformismo que antes con
denava. Consubstanciou essa mudança na aceitação
da visão socialdemocrata, que décadas antes, no final
do século XIX e durante a primeira metade do século
XX, rejeitava, encarando-a como capitulação diante do
regime burguês. Comprometeu-se também com as
instituições democráticas, que antes menosprezava
como sendo instrumento da dominação capitalista.

Cada um vindo de um extremo, portanto, os ad
versários caminharam para um centro político mais mo
derado, em que era possível negociar políticas mutua
mente aceítáveis. Nesse ambiente pacificado, os parti
dos de esquerda foram assumindo o poder político nas
democracias européias, revezando-se nele com os
seus históricos e irreconciliáveis inimigos de classe.

Nas democracias em que a sociedade civil era
mais organizada, foi possível ir além e estabelecer
pactos de convivência em que as organizações repre
sentativas das classes sociais e o governo estipula
vam rígidos parâmetros para as reivindicações de
cada um. O governo, as grandes centrais sindicais e
as associações patronais de cúpula compromete
ram-se com metas de inflação, de crescimento e de
melhorias salariais que não pusessem em jogo a es
tabilidade econômica e a competitividade do país.

Desses acordos, resultaram políticas macroe
conômicas em que os progressos sociais foram sen
do obtidos sem piorar o clima para os investidores,
que não viam seus capitais em risco de expropriação.

Por outro lado, as organizações sindicais pude
ram tolerar reivindicações salariais mais modestas,
porque se estabeleceu o Estado de Bem-Estar Soci
al, o Welfare State, garantindo-se benefícios crescen
tes para a maioria da população.

As economias européias conheceram uma tra
jetória de prosperidade crescente, com redistribuição
de renda e melhoria dos padrões de vida das cama
das mais pobres. Reduziu-se, a número inexpressivo,
o eleitorado dos partidos extremistas de esquerda e
de direita. E conquistou-se admirável estabilidade de
mocrática, em nítido contraste com o período entre as
duas grandes guerras.

Além da experiência dos governos socialdemo
cratas europeus, com a implantação do Estado de
Bem-Estar Social, outra extraordinária experiência de
negociação para consolidar a democracia com esta-

bilidade e igualdade foi empreendida na Espanha
pós-Franco. Lá consubstanciou-se justamente o mais
famosos dos pactos, celebrado após amplas negocia
ções entre as forças políticas, no Palácio da Moncloa,
no ano de 1977.

Recordemos os fatos. Vivia o novo regime espa
nhol grave crise econômica e social, sentindo-se inca
paz de pôr em prática medidas urgentes, que exigiam
sacrifícios dos principais setores sociais. Os repre
sentantes da velha ordem estavam à espreita, e, se
os novos dirigentes não tivessem sucesso no enfren
tamento da crise econômica, consideravam os líderes
políticos, inclusive os de esquerda, que correria risco
a incipiente democracia. Assim é que, no texto de
base para deflagrar as negociações, os pactos, decla
rava-se: "Ou os democratas acabam com acrise eco
nômica espanhola, ou ela acaba com a democracia".

Para ter êxito nas duras políticas exigidas, o go
verno deveria contar com o apoio de todo o arco parti
dário representado no Parlamento. Um grande pacto
foi firmado entre o governo e os partidos políticos - e
não entre governo, sindicalistas e patrões, como nas
sociedades em que governou a socialdemocracia. A
chamada concertação social deu-se no seio do Parla
mento, apesar de terem sido ouvidos os sindicatos
operários, que tinham de convencer-se da necessida
de de moderação nas demandas salariais, sem a qual
não se acabaria com a inflação e o ajuste fiscal iria
por água abaixo.

Masa negociação principal deu-se entre os par
tidos. O texto oficial dos vários acordos foi a eles sub
metido em setembro de 1977, depois de lograda a
aquiescência sindical. Assinaram-no os representan
tes dos principais partidos políticos, inclusive o Co
munista. A seguir, veio o Pacto de Moncloa, e os acor
dos passaram a ser conhecidos, aprovado pelo Parla
mento, dividindo-se seu conteúdo entre medidas ur
gentes contra a inflação e o desequilíbrio nas contas
externas, e reformas de médio prazo, destinadas a re
partir os custos da crise.

Entre as primeiras medidas, figuravam as políti
cas de contenção à expansão da massa monetária,
de redução do déficit público e da dívida externa, de
atrelamento dos salários à inflação futura - e não
mais à passada - e a permissão de contratações tem
porárias, para absorver a mão-de-obra jovem.

Para o médio prazo, firmou-se o compromisso
de reforma fiscal, da administração tributária, e de fle
xibilização das teis trabalhistas. Estas eram extrema
mente rígidas no período franquista e inibiam a ativi
dade empresarial e os investimentos.



53584 Quarta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

Também se fixaram os lineamentos de uma re
forma da Previdência Social, contemplando tanto sua
gestão, que deveria tornar-se mais democrática,
quanto seu financiamento em bases mais sólidas e a
unificação de seus regimes. Planejou-se, igualmente,
a reforma do sistema financeiro e se fixaram diretrizes
de política educacional, urbana e de habitação.

Como se vê, um amplo leque das políticas públi
cas foi coberto pelos acordos firmados em 1977. E
não se tratou deSimplesdeclaração de boas inten
ções. Os termos dos acordos eram bastante precisos
e estipulavam metas quantitativas a atingir e parâme
tros bem definidos aos quais se ater.

O Brasil precisa de um grande pacto, como pro
põe o Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva? Na
minha opinião, sim, mas ele deve ser de natureza es
pecífica e centrar-se em propostas nos campos tributá
rio, previdenciário e político-partidário. Não estamos
saindo agora do regime autoritário, não precisamos re
escrever toda a Constituição. A grande negociação
pela democracia promoveu-se, numa primeira etapa,
com a elaboréÇão da Carta de 88, na Assembléia Na
ciona� Constituinte. Agora, precisamos remover obstá
culos muito evidentes ao progresso nacional.

Tivemos, ao longo dos últimos anos, um progra
ma de reformas econômicas que exagerou, exceden
do-se na opção neoliberal. Poucas conquistas obtive
mos. E, o que é pior: estamos vulneráveis externa
mente e com a economia estagnada. Faltou vigor ao
Governo FHC e, até mesmo, em seus últimos tempos,
uma certa legitimidade para empreender reformas
como a tributária, a previdenciária e a político-partidá
ria, todas só viáveis a partir de muita negociação e
amplos acordos. Estas três reformas são indispensá
veis para correções de curso do desenvolvimento
econômico, social e político do País.

O novo Presidente vem ungido pelas urnas.
Traz, pelo seu percurso político, total legitimidade
para dialogar com os diferentes grupos e setores da
sociedade brasileira e levar a bom termo as reformas
que faltam.

Como vimos, o Pacto de Moncloa foi um entendi
mento eminentemente político, entre partidos e Parla
mentares. Tem sentido tentarmos, em nosso País, um
outro tipo de pacto, realizado fora do Congresso, recor
rendo diretamente às organizações da sociedade civil?
Não estaremos, com esse procedimento, esvaziando
as instituições representativas e, em lamentável atitude,
retirando-lhes legitimidade?

Os dois movimentos não precisam excluir-se
um ao outro. Os que vão assumir o Governo pare
cem conscientes desse fato. É preciso negociar

dentro do Parlamento e fora dele, mas articulando os
dois planos.

Na transição espanhola, quando se celebrou o
Pacto de Moncloa, as organizações sindicais e, em geral,
as associéÇões da sociedade civil, eram ainda fracas,
uma vez que a Espanha acabava de sair da ditadura.
Hoje, porém, segundo um dos artífices da grande con
certéÇão de 1977, o ex-Ministro da Economia J.L. Leal,
em entrevista recente à publiCéÇão Nueva Economia,
quando do 25° aniversário do Pacto de Moncloa, ele não
seria necessário, por já existir, naquele País, sindicatos e
associéÇões patronais plenamente organizados, que en
tre si negociam os éCordos.

Não bastam, na atual conjuntura brasileira, as ne
gociações entre patrões e operários, que já se fazem ro
tineiramente no País. Vivemos uma crise e é preciso en
contrar para ela solução duradoura, dentro do marco
democrático. Por isso, precisamos inovar.

No âmbito do Conselho de Desenvolvimento Eco
nômico e Social, que o Presidente eleito reuniu, os pro
blemas serão discutidos pelos vários interlocutores da
sociedade civil. Ali vão desenhar-se as soluções mutua
mente aceitáveis. Os consensos serão traduzidos em
propostas, que o Congresso, e só ele, poderá transfor
mar em medidas com força de lei. Nada impedirá o Par
lamento de promover os debates mais amplos sobre to
das as questões em pauta.

O cientista político Wanderley Guilherme dos
Santos, em artigo publicado no jornal Valor, edição de
14 de novembro de 2002, traz dez ponderações com as
quais concordo. Para ele, o Conselho proposto por Lula
tem vantagem sobre as negociações bilaterais tão fre
qüentes na vida econômica.

Trata-se de um foro multilateral, que, segundo o ci
entista político, permitirá negociações mais complexas,
multilaterais. Se assim for, vai evitar que a cumplicidade
entre dois interlocutores organizados venha a produzir
um acordo para mútua satisfação, porém às custas de
terceiros, ausentes e sem possibilidade de defesa.

Em foros multilaterais são expostos e ponderados
os custos e benefícios detodos os interessados, reduzin
do-se o número deoportunidades paraque os benefícios
se concentrem em um ou dois segmentos, enquanto os
custos ficam difusos pela sociedade inteira.

Quero concluir este meu pronunciamento recor
rendo a outra especialista da Ciência Política, a Profa.
Eli Diniz, do Instituto de Economia da Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro. Em recente entrevista ao jorna
lista Élio Gaspari, ela diz:

"...a proposta encaminhada pelo presidente elei
to, além de inovar, é promissora. Ela traz o empresaria
do para uma nova forma de concertação, com os traba-



v- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Deputado Orlando Fan
tazzini, do PT de São Paulo.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
ORLANDO FANTAZZINI QUE, ENTREGUE
A REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, dois acontecimentos da
maior importância na vida institucional do País colo
cam o Ceará, neste final de ano, em destaque no ce-
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Ihadores à mesa (...) O pacto, bem como o Conselho de tre e talentoso, bem como pelos dedicados Vereado-
Desenvolvimento, podem articular consensos que nos res, que numa sintonia perfeita, deixaram de lado
levem ao tão falado projeto nacional. Estão cobrando questões secundárias para se entender quando os a1-
coisas que ele não pode dar. Estão sugerindo que ele tos interesses do Município estão em jogo.
atropela o Congresso. São críticas inadequadas. Tanto Com este propósito, vem sendo constituída a
o pacto como o conselho são instrumentos complemen- Cravolândia dos sonhos de seus idealizadores, mas
tares de gestão (...) Foi esse elemento de agregação sobretudo, a Cravolândia das futuras gerações.
que permitiu a formação de pactos nas sociedades eu- Uma solene missa concelebrada pelos Padres
ropéias e foi disso que resultou o apoio dado na Alema- Fernando, pároco da cidade, e Nolima, sacerdote que
nha e nos países nórdicos ao Estado de Bem-Estar So- a<>sistia no Município e que retornou ao seu país de
cial. O empresariado brasileiro nunca teve essa expe- origem, a Espanha (todos os anos nesta data retoma
riência. Historicamente, ele se habituou a tramitar os a Cravolândia); o hasteamento dos pavilhões do País,
seus interesses junto ao Estado, mas foi cego para o as- do Estado e do Município; as apresentações cívicas e
pecto da responsabilidade social O pacto que Lula está culturais, além de uma Feira de Atividades, onde fo-
propondo e o conselho que se está organizando são ram apresentados produtos locais e prestados servi-
uma maneira de conduzir essa mudança': .

ços à comunidade, especialmente na área da saude,
Concordo com a visão da Prof

a
. Eli Diniz. davam a todos o clima de um dia especial.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos No encerramento do evento, toda a sociedade
no limiar de uma grande mudança. Em janeiro, tere- presente foi brindada com o histórico do Município
mos novos governantes e um Congresso grandemen- pelo Professor e Vereador Edilson Campos. A vibra-
te renovado. O País vive uma crise, ma<> dispõe de to- ção, a esperança e a educação foram exaltadas pelo
dos os elementos, materiais e espirituais, para dela Vice-Prefeito Paulo César Argolo. A satisfação da re-
sair, mais forte e experiente, tendo sua democracia presentação do Município, o agradecimento pela ex-
plenamente consolidada e sua economia no rumo cer- pressiva votação e o compromisso com a Terra e com
to, que é o do crescimento com igualdade. Colabore- o povo, foi a tônica dos Parlamentares Vespazino
mos todos para esse resultado ser obtido no mais cur- Santos e deste que vos fala.

to lapso de tempo, para não perdermos a oportunida- O Prefeito Manoelito Passos de Araújo concluiu
de histórica, ímpar. sua participação reivindicando, agradecendo e asse-

Muito obrigado. gurando a certeza de futuro cada vez mais digno, hon-
O SR. JORGE KHOURY (PFL - BA. Pronuncia rado e próspero para o povo cravolandense.

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Era o que tinha a dizer.
Deputados, honrado com o convite, visitei, em compa- O SR. PRESIDENTE (Th'emístocles Sampaio)-
nhia do ilustre colega, Deputado Vespaziano Santos, Passa-se ao
a querida cidade de Cravolândia, no último domingo,
dia 8, ocasião em que toda a comunidade comemora
va os 40 anos de fundação daquela cidade,

A pequena vila de Igatiquira ganhou a sua ma
turidade em 1962, pelas mãos do Deputado Mário da
Silva Cravo, que veio a dar-lhe o seu nome, tornan
do-se o seu primeiro Prefeito (1963 a1966).

A cidade, localizada em promissora região baia
na, foi crescendo, agregando valor á sua economia e
tornando-se atrativa, principalmente pela sua atividade
agrícola.

Hoje enfrenta os desafios do mundo moderno
pelas mãos determinadas, segura<> e responsáveis do
Prefeito Manoelito Passos de Araújo, o Neo.

O atual Prefeito tem exercido, de forma demo
crática e harmoniosa, o seu mandato, sendo prestigia
do pelo Vice-Prefeito Paulo César Argolo, jovem, ilus-
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nário nacional: a posse, amanhã, dia 11 de dezem
bro, do Ministro Valmir Campelo na Presidência do
Tribunal de Contas da União e a investidura, no mes
mo dia, do Ministro César Asfor nos cargos de Coor
denador-Gerai da Justiça Federal, Diretor do Centro
de Estudos Judiciários e Presidente da Turma de Uni
formização das Decisões dos Juizados Especiais Fe
derais. São ambos homens públicos de relevantes
serviços prestados ao Ceará e ao País, atuando em
cargos exercidos com a maior competência.

A investidura do Ministro Valmir Campelo no
cargo de Presidente do Tribunal de Contas da União
reveste-se de singular significação para o Ceará, sua
terra natal. Será ele, em 112 anos de existência do co
lendo Tribunal, o primeiro cearense a assumir a presi
dência do TCU, fato que está sendo motivo de justifi
cado regozijo da comunidade cearense.

Nos mais de 100 anos de existência do Tribunal
de Contas da União, somente três cearenses ocupa
ram o cargo de Ministro.

Em 1894, Rodopiano Padilha foi o primeiro a
chegar ao TCU, permanecendo no exercício do cargo
até 1905, com atuação das mais brilhantes. A ele su
cederam, muitos anos depois, em 1997, o Ministro
Valmir Campelo, e em 2001, o Ministro Ubiratan Agui
ar, que por várias Legislaturas representou o Ceará
no Congresso Nacional, como Deputado Federal.

O Ministro Valmir Campelo, decorridos pouco
mais de cinco anos de sua posse no Tribunal de Con
tas da União, chega agora à Presidência da Corte, o
que bem demonstra a confiança de seus eminentes
pares no trabalho que realizou como Ministro a partir
de 1997.

Natural de Crateús, no sertão oeste do Ceará,
fronteiriço com o Estado do Piauí, cuja sede munici
pal está situada a 396 quilômetros de Fortaleza, o
novo Presidente do Tribunal de Contas da União está
radicado em Brasília há alguns anos, onde teve sem
pre destacada atuação política e administrativa.

Mas, apesar de residir na Capital da República,
o ilustre cearense manteve-se sempre sensível aos
interesses de sua terra natal e do seu povo, no de
sempenho de mandatos parlamentares na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal.

Em 1987, Valmir Campelo foi eleito Deputado
Federal pelo Distrito Federal participando, com desta
que, dos trabalhos da Assembléia Nacional Constitu
inte de 1988, que elaborou a Carta Magna em vigor.
Na Câmara dos Deputados, foi Vice-Presidente da
Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e
Controle e integrante das Comissões de Economia,
Indústria e Comércio; Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias; Finanças e Tributação; de De
senvolvimento Urbano e Interior e de Viação e Trans
porte. Participou também da Comissão Parlamentar
de Inquérito que investigou o Programa Autônomo de
Energia Nuclear.

Em 1991, foi eleito Senador da República, pelo
Distrito Federal. Na Câmara Alta do País atuou nas
Comissões Permanentes de Educação; Assuntos So
ciais; Fiscalização e Controle; Assuntos Econômicos;
e Constituição, Justiça e Cidadania.

Do Senado Federal, saiu para ocupar o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União, nomeado
pelo Presidente da República, passando a exercer
cargo da maior relevância na vida institucional brasi
leira, e com o privilégio de ser o primeiro cearense a
galgar a presidência do TCU.

O Tribunal de Contas da União é uma instituição
de grande importância, pela sua própria destinação,
como órgão que tem a competência de atuar na vida
pública do País como revisor da eficiência com que
são gastos os recursos públicos de nossa Nação.

A ele compete, ainda, a magna tarefa de verificar
se os resultados programados foram realmente alcan
çados, daí partindo para a análise do custo benefício.

Em várias décadas de existência, o TCU tem sa
bido exercer, em nome do povo e da União, a missão
institucional de fiscalização da administração pública
em geral e dos processos por ela geridos, zelando
pela sua legalidade e legitimidade e por sua eficiên
cia, eficácia e economicidade.

Criada há mais de um século, a Corte de Con
tas do País vem adotando um estilo de gestão cada
vez mais aberto, mais flexível, mais sintonizado com o
fim colimado pelo Estado. Nessa trajetória de atua
ção inovadora, o Tribunal de Contas da União vem
prestando grandes e relevantes serviços ao País,
cumprindo rigorosamente sua missão institucional de
zelar pela absoluta probidade no manuseio do dinhei
ro público e das finanças do Estado.

Com a Constituição Federal de 1988, em vigor,
ampliou-se de modo significativo a esfera de sua
competência, sendo-lhe atribuídos poderes mais am
plos, que vêm ensejando a fiscalização contábil, fi
nanceira, orçamentária e patrimonial das pessoas es
tatais e das entidades e órgãos das administrações
direta e indireta.

Nesse contexto de competência, o TCU como
responsável pelo controle externo na área federal,
tem cumprido, adequadamente, sua missão fiscaliza
dora, o que levou Alexandre Demathey Camacho a di
zer, em substancioso trabalho que publicou: "O Tribu-
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nal de Contas da União é uma das coisas mais sérias ganismo constitucional, sem risco de converter-se em
e venerandas do país" . instituição de ornato aparatoso e inútil".

Examinando-se a história mais recente da Insti - Reconheceu, principalmente, a necessidade de
tuição é possível assegurar que se criou e se desen- inscrever o Tribunal de Contas no texto da primeira
volveu, com a sua fundação, uma consciência nacio- Constituição Federal Republicana do Brasil, a Consti-
nal de fiscalização. A missão que a centenária institu- tuição de 1891, a fim de que o legislador ordinário
ição exerce, é, reconhecidamente, das mais relevan- nem abolisse, nem lhe enxertasse missão outra que
tes, senão a mais importante, para o controle dos re- não fosse a de liquidar as contas da receita e despe-
cursos públicos que a União operacionaliza, traduzin- sa e verificar a sua legalidade, antes, de serem pres-
do-se em base de sustentação de qualquer Estado tadas ao Congresso.
democrático de Direito. Coube, todavia, a Inocêncio Serzedello Corrêa,

Lembra Ricardo Lobo Torres, em a Legitimidade como Ministro da Fazenda, nos idos de 1892 e 1893,
Democrática e o Tribunal de Contas: implantar e conduzir a instalação do Tribunal de Con-

'~ legitimidade do Estado democrático depen- tas da União, missão que cumpriu com reconhecida
de, basicamente, do controle da legitimidade da sua competência.
ordem financeira. Só o controle rápido, eficiente, se- Dele é este pronunciamento histórico, no ato de
guro, transparente e valorativo dos gastos públicos le- instalação do Tribunal:
gítima o tributo, que é o preço da liberdade". "Felicito o País e a República pelo estabeleci-

A história é bem elucidativa a esse respeito. Os mento de uma instituição que será a garantia de boa
Professores Paulo Bonavides e Antônio Paes de administração e o maior embaraço que poderão en-
Andrade, em A História Constitucional do Brasil, enfa- contrar os governos para a prática de abusos no que
tizam: diz respeito a dinheiro público".

"O primeiro passo do Governo Provisório para É esta, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
o Estado de Direito republicano se deu com a expe- instituição, que o Ministro Valmir Campelo vai agora
dição do Decreto n. o29, de 3 de dezembro 1889, que presidir, com sua vasta experiência na administração
instituiu uma Comissão Especial composta de no- pública brasileira.
mes altamente representativos da campanha repu- A presidência do Tribunal de Contas da União é
blicana para elaborar o Anteprojeto de Constituição um cargo da maior projeção na vida institucional bra-
a ser remetido à futura Constituinte, a fim de servir sileira, cargo exercido, no passado, por nomes da
de base aos debates e, do mesmo passo, por infe- projeção de Bernadino José de Souza, Bittencourt
rência implícita, condensar o pensamento constituin- Sampaio, Brochado da Rocha, Pereira Lira, Otávio
te prévio do Governo". Albuquerque Gallotti, Luciano Brandão, Fernando

Registra mais a História que, enquanto a Carta Gonçalves, dentre muitos outros, que se tornaram
Magna não ficou pronta, o Brasil se regeu por um Go- merecedores do reconhecimento nacional.
vemo Provisório, que teve como Ministro da Fazenda Compartilhando do regozijo dos cearenses pela
o insigne mestre Rui Barbosa. a investidura do Ministro Valmir Campelo, na presi-

A ele coube a iniciativa do lançamento da pedra dência do Tribunal de Contas da União, ocupo hoje
angular para o surgimento de uma Corte norteada pe- esta tribuna para deixar registrado nos Anais da Câ-
los princípios da autonomia fiscalizadora, julgamento, mara dos Deputados, instituição a que ele pertenceu,
vigilância, energia e com poderes para controlar os sua próxima posse no elevado e honroso cargo.
gastos públicos, ao editar o Decreto n.o 966-A, de 07 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, valho-me
de novembro de 1890. da mesma oportunidade para registrar, também, nos

Na exposição de motivos, justificando a criação Anais da Câmara dos Deputados, a posse do Ministro
do TCU, Rui Barbosa foi, como sempre, de extraordi- César Asfor em posições do mais alto relevo na magis-
nária clarividência, ao assinalar: tratura brasileira. O Ministro Asfor assumirá, amanhã

"O Governo Provisório propõe a criação de um dia 11, os honrosos cargos de Coordenador-Geral da
Tribunal de Contas, corpo de magistratura interme- Justiça Federal; Diretor do Centro de Estudos Judiciári-
diária à administração e à legislatura, que colocado os e Presidente da Turma de Uniformização das Deci-
em posição autônoma, com atribuições de revisão e sões dos Juizados Especiais Federais.
julgamento, cercado de garantias contra quaisquer É a continuidade de uma brilhante trajetória em
ameaças, possa exercer as suas funções vitais no or- um dos Tribunais Superiores do País.
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o Ministro César Asfor veio do Ceará, para o
STJ, em 5 de maio de 1992, quando tomou posse no
elevado cargo de Ministro dessa colenda Corte. A par
tir de então foi presidente e membro da 4a Turma do
STJ; membro da Corte Especial; membro efetivo do
Conselho da Justiça Federal e membro da Comissão
de Jurisprudência. Atualmente, exerce o cargo de Pre
sidenteda2a Seção- Biênio 11/2002 a 11/2004. Antes
de investir-se como membro do STJ, o Ministro César
Asfor foi advogado militante, inscrito na OAB-CE, des
de 1972 até a posse como Ministro. Juiz efetivo do
TRE-CE, Classe de Jurista, por 4 biênios, dois a dois
intercalados; Procurador-Geral do Município de Forta
leza; Vice-Presidente do Conselho Seccional da
OAB-CE; membro do Instituto dos Advogados do Cea
rá; membro fundador do Instituto Cearense dos Magis
trados; ex-membro da 1a Turma, da 1a Seção do Supe
rior Tribunal de Justiça e ex-membro da Comissão de
Documentação do Superior Tribunal de Justiça.

Sua ascensão aos novos postos é, portanto, a
continuidade de uma trajetória das mais brilhantes, que
muito me apraz registrar nos Anais desta augusta Casa.

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, na última sexta - feira,
sob os auspícios da Federação das Indústrias do
Estado do Ceará - FIEC, realizou-se um amplo deba
te entre autoridades, políticos e líderes empresariais
com o Presidente da PETROBRAS, Francisco Gros,
quando lhe foram apresentadas legítimas reivindica
ções daquela Unidade Federativa, capazes de contri
buir efetivamente para o desenvolvimento do País.

Na ocasião, foi ressaltada a importância do
Complexo Portuário do PECEM, inaugurado em
2001, com recursos do Governo Central e do Estadu
al, num passo decisivo para impulsionar o progresso
e o bem-estar social de nossa gente.

A expectativa reinante era a de que o dirigente
máximo daquela poderosa estatal pudesse patrocinar
substancialmente a causa da refinaria e a da siderúr
gica, antigas aspirações levadas à discussão em di
versas gestões sem que até agora hajam caminhado
para uma breve concretização.

Francisco Gros, apresentando abalizados da
dos técnicos, não estimulou o encaminhamento de
ambos o pleitos, listando variadas razões impeditivas
de uma ação pronta da PETROBRAS em favor das
duas mencionadas iniciativas.

Recorde-se que, já em 1965, o então Governador
VirgOio Távora defendia empenhadamente a refinaria,
tendo submetido ao Presidente da República Humberto
de Alencar Castelo Branco aquela arrojada postulação,
situada num patamar de prioridade por todos os seg
mentos conscientizados de nossa sociedade civil. Seus
sucessores mantiveram-se fiéis a essa diretriz, cada
qual oferecendo novos argumentos tendentes a viabili
zar o portentoso empreendimento.

O Senador eleito Tasso Jereissati, quando ocu
pava nossa Governadoria e ao inaugurar o Complexo
Portuário do PECEM, na presença de Fernando Hen
rique Cardoso, igualmente propugnou pela importan
te obra, embora reconhecesse a imperiosa necessi
dade de uma intensa mobilização de todas as nossas
forças com vistas a tornar realidade um fagueiro so
nho de algumas gerações.

Ao promover o debate, a FIEC teve em miraare
tomada da pauta de conversações em torno dessa
sempre palpitante temática, sem o que dificilmente
tão nobres objetivos poderão ser viabilizados.

Dessa forma, caberá agora ao nordestino Luiz
Inácio Lula da Silva enfrentar os embargos emergentes
e superá-los, combatendo as dificuldades já conheci
das, entre as quais a insuficiência de gás para suportar
a demanda reclamada, segundo dados técnicos apre
sentados pelo competente dirigente da PETROBRAS.

Às vésperas de ascender à Chefia da Nação,
Lula poderia começar a examinar as duas pretensões
ora expostas, buscando caminhos que pudessem tor
ná-Ias esplêndida realidade.

Com a refinaria e a siderúrgica, o Ceará cami
nharia celeremente para projetar suas potencialida
des econômicas, abrindo melhores perspectivas de
renda e emprego para nossos coestaduanos.

Que sobre isso comecem a meditar aqueles que
comandarão os destinos nacionais a partir de 10 de
janeiro, pois nossa geração mostrou-se incapaz de
solucionar problemas de tal magnitude.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Em continuação ao Grande Expediente, concedo a
palavra ao nobre Deputado José Antonio Almeida, do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

Sr. Deputado José Antonio Almeida, V.Exa. dis
põe de até 25 minutos na tribuna.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTE 
RlORMENTE PUBUCADO.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Também cumprimento o Deputado José Antonio



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-ferra 11 53589

Almeida, maranhensedefibra, um intelectual, um ho
mem do Direito. Nobre Deputado, tenho grande admi
ração por V.Exa. , que muito bem representou não só
o Maranhão, mas o Brasil. Parabéns.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Agradeço a
V. Exa., Sr. Presidente, as palavras. V.Exa. também re
presentou muito bem o Piauí e presidiu muito bem
esta Casa em inúmeras oportunidades.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Muito obrigado.

O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, foi realizada nesta Casa, entre os dias 3 e
5 de dezembro último, a IV Conferência das Cidades,
por iniciativa da Comissão de Desenvolvimento Urba
no e Interior. Durante três dias, mais de 800 pessoas
discutiram, em subgrupos, várias questões que con
tribuem para o aumento dos índices de violência. Do
meu Estado, o Acre, vieram o companheiro Luiz Gon
zaga, dirigente da Central de Movimentos Populares,
e as companheiras Maria José e Franciene, do Movi
mento de Luta pela Moradia. A exclusão social, o pre
conceito e a urbanização desordenada foram aponta
dos como fatores que ampliam a desigualdade e a in
justiça e desencadeiam a violência.

A Conferência foi coordenada pela Frente Naci
onal pelo Saneamento Ambiental, pelo Fórum Nacio
nal de Entidades pela Superação da Violência e pelo
Fórum Nacional de Reforma Urbana. O evento contou
ainda com o apoio da Organização Pan-Americana
de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, do
Conselho Nacional de Saúde, da Caixa Econômica
Federal e do Conselho Federal de Engenharia, Arqui
tetura e Agronomia. Cabe sobretudo o reconhecimen
to do trabalho da Subcomissão de Segurança Pública
da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara
dos Deputados, em um ano inteiro de discussões.

Sr. Presidente, os debates realizados nesse re
presentativo encontro subsidiarão o Governo ele~o

na definição de políticas para as cidades, particular
mente neste momento, tendo Lula anunciado a cria
ção do Ministério das Cidades.

Representantes de organizações não-gover
namentais e movimentos populares aprovaram na
tarde de quinta-feira o texto final da Carta de Brasí
lia, síntese da IV Conferência das Cidades. O docu
mento, que será entregue ao Presidente eleito Luiz

Inácio Lula da Silva, aponta a necessidade de se im
plantar uma nova cultura no País, uma cultura de va
lorização dos direitos humanos e de combate à im
punidade e à corrupção.

Uma importante constatação da Conferência,
constatação essa que servirá de subsídio para o Go
verno Lula, é a de que a maneira de planejar e dar
condições de vida às populações nas cidades tem
tudo a ver com a questão da violência. A conclusão é
a de que, para se combater a violência - um anseio da
população brasileira - , deve-se pensar melhor as ci
dades. É necessário dar-lhes mais infra-estrutura e
gerenciar melhor a educação e a saúde.

A Carta de Brasma propõe ações nas áreas de
moradia, educação, saúde, geração de emprego e ren
da, saneamento ambiental e combate ao racismo, além
da reestruturação da segurança pública e da Justiça.

Afora as questões específicas, o documento
propõe a gestão participativa das cidades, a transfor
mação do BNDES e da Caixa Econômica Federal em
agentes sociais, a efetiva participação dos conselhos
na definição das políticas públicas do novo Governo e
a aprovação, ainda neste ano, do Projeto de Lei n°
2.710, de 1992, um projeto de iniciativa popular, que
cria o Sistema Nacional de Habitação e Interesse So
cial e o Fundo Nacional de Moradia Popular.

A Carta de Brasília denuncia que apenas 30%
das populações urbanas usufruem dos benefícios e
da qualidade de vida proporcionados pelas cidades.
Esse fato definiu o eixo das propostas, fixadas na
constituição de cidades mais justas e na redefinição
da sua gestão, dando ênfase à participação popular
na elaboração de políticas e orçamentos e fortalecen
do organismos paritários.

Sr. Presidente, não poderia ser mais oportuna
essa Conferência, no momento em que o Brasil terá
um Governo popular, com ouvidos sintonizados com
os gritos que vêm das ruas, especialmente quando
esse grito vem organizado, fortalecido pelos movimen
tos populares que acumulam participação nessas dis
cussões, podendo ajudar o novo Governo a acertar na
direção do desenvolvimento com justiça social.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Convido os Srs. Deputados que estão em seus gabi
netes, nas Comissões ou nas dependências da Casa
para virem ao plenário registrar presença. O painel re
gistra a presença de apenas 206 Srs. Deputados. Por
tanto, venham ao plenário, Srs. Deputados, pois pre
cisamos iniciar a Ordem do Dia.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Relator aceitou incluir cerca de 1 bilhão de reais por
Tem V.Exa. a palavra. meio de emendas, podemos dizer que o Orçamento

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem. está sendo votado com um déficit de 2 bilhões e 300
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. milhões de reais, no que se refere à Emenda Consti-
Deputados, tenho em mãos o relatório sobre o Orça- tucional n° 29.
mento para 2003 da área temática da saúde. Quero Esse é mais um crime do Governo Fernando
fazer alguns comentários sobre o projeto de lei que Henrique Cardoso e de José Serra contra a socieda-
veio do Palácio do Planalto, enviado pelo Presidente de brasileira.
Fernando Henrique Cardoso e pelo ex-eandidato O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
José Serra. Chamo a atenção para o fato de que, por palavra pela ordem.
esse projeto, os recursos para a saúde serão 2,4% O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
menores do que o montante autorizado para 2002, Tem V.Exa. a palavra.
correspondente a 26 bilhões, 161 milhões de reais. O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.

Chamo a atenção de VExas. também para ou - Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
tros pontos que entendo importantes. Se vamos atuar, Deputados, no último dia 6, na cidade de Carbonita,
como dizia o ex-Ministro José Serra, na área funda- no Alto Jequitinhonha, Minas Gerais, estive presente
mental da prevenção, alguns setores da saúde deveri- ao encontro preparatório para a criação da Agência
am ter maior peso. Um deles é a Agência Nacional de Regional de Desenvolvimento dos Vales do Jequiti-
Vigilância Sanitária - ANVISA, e o outro é a FIOCRUZ, nhonha e do Mucuri, mais uma iniciativa do programa
que atua na área da ciência, tecnologia e pesquisa. Se para mesorregiões criado pelo Ministério da Integra-
somarmos os recursos destinados à FIOCRUZ, à ção Nacional.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e à Agência Na oportunidade, registramos a capacidade de
Nacional de Saúde Suplementar, veremos que seu mobilização da população dos Vales do Jequitinho-
peso no Orçamento é medíocre: apenas 2,5%. nha e do Mucuri e o grau de interesse das Prefeituras,

Quanto aos investimentos previstos, no projeto das Câmaras de Vereadores e dos empresários que
original houve uma diminuição de 67,4% em relação investem no projeto, desenvolvido há quase três anos
ao disponível em 2002. Ou seja, no que se refere a in - pelo Ministério da Integração Nacional. Ele tem seus
vestimentos, estamos votando um Orçamento 67,4% limites, mas sua concepção dirige-se a regiões brasi-
menor do que o do ano corrente. leiras mais esquecidas, especialmente no que se re-

É importante destacar algumas reduções, como fere ao desenvolvimento industrial, econômico e soci-
a que atinge as locações do Programa de Alimenta- ai, como é o caso dos Vales do Jequitinhonha e Mucu-
ção Saudável, que de um total de 472 milhões de rea- ri, em Minas Gerais, do sul da Bahia e do norte do
is autorizados para 2002 caiu para 365 milhões de re- Espírito Santo.
ais em 2003. Cem milhões de reais foram retirados do O projeto das mesorregiões abrange dezessete
Programa Alimentação Saudável, um programa que regiões brasileiras. Destaco, nesta oportunidade, os
visa dar assistência financeira à família via comple- Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. É a primeira vez
mentação de renda. que percebo a existência de um projeto que está sen-

Nós do Partido dos Trabalhadores, que conside- do discutido de baixo para cima, ou seja, por Vereado-
ramos prioridade o combate à fome, repugnamos o res, Prefeitos e lideranças daquela ampla e tão es-
corte de 100 milhões de reais para essa área. quecida região de Minas Gerais, onde comumente

A Emenda Constitucional n° 29 não tem sido encontramos a triste realidade de centenas de pais
cumprida pelo Ministério da Saúde desde que entrou de famílias que saem para plantar cana, colher café e
em vigor, à exceção do ano 2000. Fora esse ano, essa laranja em outros Estados, especialmente no Sudes-
emenda não foi cumprida em momento algum. No te, pela inexistência de projetos que incentivem, ala-
projeto original enviado a esta Casa faltavam 2 bi- vanquem recursos para as Prefeituras, a fim de gerar
Ihões, 283 milhões de reais para que se pudesse empregos e renda.
cumpri-Ia. O chamado Comitê de Arrecadação fez um Chamo a atenção do futuro Governo, que em
estudo e concluiu, após avaliar a conjuntura, a macro- breve ocupará o Palácio do Planalto, para a referida
economia eo processo inflacionário do Governo Fer- iniciativa. Certamente ele dará prioridade aos Vales
nando Henrique Cardoso, que hoje o Orçamento de- do Jequitinhonha e do Mucuri por se tratarem de re-
veria conter 3 bilhões, 334 milhões de reais a mais giões das mais pobres do Brasil. Não que aquela po-
para atender à Emenda Constitucional n° 29. Como o pulação não seja trabalhadora, que não tenha proje-

,--------------------_._--_....
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tos ou vontade de produzir. Existem ali alguns movi
mentos culturais de grande riqueza. Exemplo disso é
o Coral dos Meninos de Araçuaí, que tem levado bela
música ao Brasil e ao exterior.

Há muita riqueza no solo do Vale do Jequitinho
nha e no semi-árido de Minas Gerais, fato que deve
ser considerado. Além disso, algumas barragens des
tinadas a hidrelétricas estão sendo construídas na re
gião, como a de Irapé. Desejamos que o futuro Gover
no faça investimentos nos aludidos vales, apresente
projetos competentes e eficazes, pois sua população
tem amor à terra e saberá produzir.

Além disso, por meio da própria dinâmica do
projeto da mesorregião de Mucuri e Jequitinhonha, é
preciso que o Governo persiga a oportunidade de va
lorizar as lideranças, as Prefeituras e todas as empre
sas que investem naquele lugar. Assim, serão desti
nados recursos ao Ministério da Integração Nacional,
que deverá trabalhar no sentido de promover o resga
te da cidadania e valorizar as pessoas e as riquezas
do lugar.

Por isso, cumprimento a UNIMONTES e as de
zenas de Prefeituras que se fizeram presentes no pri
meiro fórum. O Prefeito de Carbonita, Marcos Lemos,
do Partido dos Trabalhadores, que brilhantemente ad
ministra a cidade, foi o anfitrião do grande encontro
realizado para se construir a agência.

Parabéns ao povo dos Vales do Mucuri e do Je
quitinhonha, que já se prepara para a chegada do
Presidente Lula no dia 10 de fevereiro. Haveremos de
promover um encontro com S.Exa. no local, a fim de
propor a criação, de vez por todas, da mesorregião do
Vale do Mucuri e do Jequitinhonha. Para lá serão leva
dos investimentos seguros, com vista a garantir a
qualidade de vida daquele esquecido lugar.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ-Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cumprimento os Auditores Fiscais da Previdência So
cial, do Trabalho e da Receita pela sanção da lei origi
nária da Medida Provisória n° 46. Cumprimento tam
bém o MOSAP pela grande luta que travou para es
tender aos aposentados e pensionistas as conquistas
dos trabalhadores da ativa.

A luta foi difícil. Medidas provisórias foram reedi
tadas por não terem sido convertidas em lei. A partir
da edição da Medida Provisória n° 46, foi travada
grande luta neste plenário. Pensava-se em procrasti-

nar sua votação, para que ela perdesse a eficácia.
Depois, a luta foi travada no Senado Federal.

Quero cumprimentar também o Senador Ramez
Tebet pela aprovação, na última sexta-feira, do projeto
de lei de conversão, agora transformado em lei, defi
nindo, assim, a situação dos Auditores Fiscais da Pre
vidência Social, do Trabalho e da Receita e de apo
sentados e pensionistas.

Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDS - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, estou
apresentando um projeto de lei que dispõe sobre a
criação de universidade federal na cidade de Soroca
ba, Estado de São Paulo.

É desnecessário falar sobre a necessidade e a
importância dessa medida para o crescimento sus
tentável da região.

Sr. Presidente, peço-lhe que seja publicada nos
Anais da Casa a justificativa desse projeto de lei.

Muito obrigado.

JUSTIFICATlVA A QUE SE REFERE
aaRADaR:

Justificação

O Estado de São Pauto concentra a maior po
pulação dentre todos os estados brasileiros. Con
centra, também, a maioria dos jovens com idade de
freqüentar a educação superior. Além da concentra
ção populacional, caracterizam-se por um parque
industrial e tecnológico de significativa importância
para o desenvolvimento do País, pela densidade de
empresas em todos os setores econômicos, inclusi
ve de alta tecnologia.

O Estado de São Paulo dispõe de uma rede es
tadual de instituições de educação superior bastante
forte e com ampla difusão no interior do Estado; ainda
assim, necessita expandir sua oferta de educação su
perior pública para atender às necessidades do de
senvolvimento econômico e sociocultural da região.

A rede federal de educação superior está pre
sente no Estado de São Paulo através de, apenas,
duas instituições que são de alta qualidade científica,
a Universidade Federal de São Carlos e a Universida
de Federal de São Paulo. Apesar de sua relevância,
estas instituições são de pequeno porte, consideran-



53592 Quarta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

do a pujança econômica e populacional de um Estado
como São Paulo.

A criação de uma universidade federal voltada
para o desenvolvimento de ensino e de pesquisa
será, certamente, de grande beneficio à população,
especialmente aos jovens, e aos setores econômicos
e sociais responsáveis pelo desenvolvimento não só
da região, na qual a nova universidade estará locali
zada, mas de todo o País.

Por estas razões, conto com o apoio dos senho
res e senhoras Parlamentares desta Casa para a
aprovação desta proposta de autorização da criação
de uma universidade federal na região sorocabana.

Sala das Sessões, em de dezembro de 2002. 
Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

O SR. ARY JOSÉ VANAZZI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARY JOSÉ VANAZZI (PT - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cole
gas Deputados, não poderia deixar de me pronunci
ar sobre o processo de transição que está ocorrendo
no País.

A partir de declarações e ações do atual Presi
dente da República, Fernando Henrique Cardoso,
passa-se à sociedade brasileira a idéia de que o País
está sendo deixado em condições de ser administra
do e governado, em condições de serem implementa
das as necessárias políticas sociais. Mas se for feita
uma análise dos últimos oito anos de mandato do
Presidente Fernando Henrique Cardoso haverá difi
culdades para se apresentar esse diagnóstico à soci
edade brasileira.

Nosso País não cresceu nesse período. Sua
economia estagnou-se, assim como as ações nas
áreas sociais. Basta observar: entre 1995 e 1998 o
PIB brasileiro cresceu 2,6%; entre 1998 e 2002 cres
ceu apenas 2,2%. Ou seja, o Brasil não cresceu, e en
frenta mais dificuldades para implantar políticas soci
ais em um futuro próximo.

É importante que a sociedade brasileira tenha
consciência de que haverá dificuldades e compreenda
por quê. Entre 1995 e 1998, havia no Brasil 50 milhões
de pobres. Entre 1998 e 2000, esse número pulou para
53 milhões. A renda ficou concentrada nas mãos de
poucos, e a miséria do povo aumentou. Portanto, o
Presidente Lula da Silva terá muito mais dificuldades
para governar o País e implementar os almejados pro
cessos de crescimento e de desenvolvimento econô-

mico do que teve o atual Presidente Fernando Henri
que Cardoso no início do seu primeiro Governo.

Por isso, o pacto social ea construção de uma uni
dade na Câmara dos Deputados e na sociedade civil or
ganizada são extremamente importantes para que, em
curto espaço de tempo, alternativas econômicas sejam
encontradas e seja viabilizada a inclusão social. Dessa
forma, as pequenas e microempresas poderão crescer
e gerar empregos, e a população poderá conseguir a
dignidade proposta na campanha eleitoral.

É importante assumirmos a responsabilidade
de recuperar o País e reconstruí-lo com muitadisposi
ção e mais tranqüilidade.

Sr. Presidente, não poderia deixar de mencionar
um episódio ocorrido na cidade de São Leopoldo, um
acontecimento que vem trazendo transtornos para a
comunidade daquele Município, cuja Câmara de Ve
readores possui 21 membros, 14 dos quais estão
sendo julgados por corrupção e desvio de recursos e
poderão perder os mandatos. Esse fato foi divulgado
pela mídia em âmbito nacional, com a exibição de um
vídeo mostrando como o dinheiro era distribuído e
como os Vereadores se beneficiavam das propinas,
principalmente os do PMDB e do PFL, numa atitude
que envergonha o Município.

São Leopoldo tem um fantástico potencial in
dustrial e possui uma das maiores universidades do
Estado e do País, onde estudam milhares de homens
e mulheres dignos. Não concordamos com a farra fei
ta com o dinheiro público por esses 14 Vereadores,
que temos denunciado desde 1988. Nós do PT há
muito vínhamos denunciando a corrupção e o desvio
de dinheiro.

Uma CPI foi criada para investigar o caso, e seu
relatório, que decidirá sobre a cassação, deverá ser
votado nesta semana. Espero que, com isso, a Câma
ra de Vereadores de São Leopoldo resgate a dignida
de do Município, para que seu povo possa andar por
qualquer lugar do País de cabeça erguida.

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Saulo Pedrosa, § 2° do art. 18
do Regimento Interno.

O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT-RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez manifesto
preocupação com a violência em Rondônia. O Esta-

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



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-10ira I I 53593

do, por ser novo, oferece oportunidade de trabalho a O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,
muitos brasileiros; por isso mesmo, precisa comba- peço a palavra pela ordem.
ter a violência. O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem

O número de homicídios e outros crimes em V.Exa. a palavra.
Rondônia cresceu assustadoramente em função de O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or-
vários fatores que o Governo, de maneira geral, não demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
tem levado em consideração. Eu disse há poucos Srs. Deputados, meu discurso é sobre o processo de
dias, desta tribuna, que uma das razões para o au- transição ora em curso.
mento da violência no Estado é fato de a nossa fronte-
ira com a Bolívia _ são mais de 1.200 quilômetros _ Não sabemos ao certo que tipo de Brasil esta-
estar totalmente desprovida de policiamento. mos recebendo. O novo Governo não sabe o que o

Todos sabem que a Bolívia produz cocaína. aguarda a partir do dia 1
0

de janeiro. Temos presenci-
ado muito falatório sobre o processo de transição,

Rondônia, Mato Grosso e outros Estados que fazem mas pouca informação sobre o que o Governo vai re-
fronteira com outros países são utilizados como rota ceber. É obrigação de Lula, ao assumir o mandato, di-
de tráfico, e os traficantes e produtores de cocaína zer ao povo como recebeu o País. Não sei como isso
dos países fronteiriços estão vindo morar no Brasil. se dará, mas penso que S.Exa. saberá como fazê-lo.

A Polícia Federal está totalmente desprovida de
contingente e de instrumentos para combater o narco- Do ponto de vista da economia, o atual Governo
tráfico nas fronteiras. Da mesma forma, a polícia de tinha como troféu o controle inflacionário, que não
Rondônia não dispõe sequer de combustível para mo- mais existe. No que diz respeito à educação, é im-
vimentar suas viaturas. Estive no meu Estado na se- pressionante que também não faça um balanço mais
mana passada e verifiquei que a Secretaria de Segu- profundo do que estamos vivenciando.
rança Pública estava distribuindo para a Polícia Militar O Governo comemora o resultado do FUNDEF
e para a Polícia Civil apenas dez litros de combustível e, às vezes, a elevação do número de matrículas no
por dia para os policiais cumprirem sua missão. ensino superior, mas não diz que elas estão ocorren-

Se considerarmos que faltam viaturas, não há do nas faculdades particulares. Essas instituições
combustível e a Polícia Federal não dispõe de policiais particulares foram autorizadas pelo MEC a funcionar
em número suficiente para combater o narcotráfico, tor- com a finalidade de suprir a demanda das universida-
na-se evidente o porquê do crescimento da violência. des públicas, asfixiadas pela política de Fernando

Recentemente, afirmei que se a Polícia Federal Henrique Cardoso - essa é a verdade.
e a Estadual policiassem adequadamente nossas A demanda pelo ensino superior é enorme. O
fronteiras não teríamos tantos problemas nos gran- próximo Governo muito provavelmente terá de recor-
des centros com o tráfico de drogas e de armamento rer ao financiamento do crédito educativo. A estrutura
pesado, cuja origem, com certeza, é a Bolívia, o Para- das universidades públicas está tão defasada que
guai e outros países quefazem fronteira com o Brasil. não mais pode responder de imediato à necessidade

Iniciou-se neste Governo um processo de ajuda da comunidade.
aos Estados por meio do Fundo Nacional de Segu- Quanto à saúde, o Governo fala muito no Pro-
rança Pública, mas o fato é que esse processo se grama Agente Comunitário e no Programa Saúde da
mostra muito lento. Meu Estado, que faz fronteira com Família, mas não diz o que está acontecendo nos
a Bolívia, não dispõe, repito, sequer de combustível hospitais, sobretudo nas cidades do interior, onde a
para as viaturas, e os telefones estão todos cortados, situação é muito crítica. O novo Governo herdará toda
por falta de pagamento. essa demanda.

Isso é inadmissível. O Governo Federal tem de Além disso, há outro problema: o desemprego. A
tomar urgentes providências para resolver o problema. sociedade clama por mais empregos. As pessoas vão

O futuro Ministro da Justiça precisará entrar em avaliar qualquer governo pela melhoria da qualidade
contato imediatamente com os futuros Governadores de vida da população. Essa é a percepção de melhor
e Secretários de Segurança Pública dos Estados ou de pior que o povo tem de um governo.
para, em ação conjunta, direcionarem a atenção para É lógico que a próxima administração terá de
os Estados que fazem fronteira com os países produ- esclarecer as condições em que recebeu o País, para
tores de cocaína e para aqueles que são a porta de fazer essas modificações. Nós, que somos nordesti-
entrada de armas clandestinas em nosso País. nos, também precisamos saber em que situação se

Muito obrigado. encontra a Região Nordeste.
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Os órgãos de desenvolvimento regionais estão de Nova Iorque é já um efeito daquele choque, acele-
sucateados. Alguns deles dificilmente serão recupe- rando o seu processo.
rados. Talvez fosse melhor definir parte de tais órgãos Não há mais como diagnosticar o mundo limi-
como sendo nova empresa que administre os ativos tando-se à dicotomia capitalltrabalho no desenho da
duvidosos e outra que promova o desenvolvimento do luta de classes. No contexto de globalização, ficamos
Nordeste, tal a complexidade da situação. à espera de uma nova teoria que impulsione uma soli-

No que diz respeito ao serviço público, a situa- dariedade internacional capaz de superar o "choque
ção tende, em um momento, para a terceirização; em das civilizações".
outro, para o desmonte, porque há servidor~ reali- Enquanto os filósofos não se manifestam na
zando o mesmo trabalho, mas recebendo mUito me- França e na Alemanha, o Brasil antecede os laborató-
nos do que os famosos consultores pagos pelo rios teóricos, exercitando, nas eleições de 2002, uma
PNUD, pelo PROE~ ou por qualquer desses progra- práxis que deixa perplexos e surpresos intelectuais
mas governamentais. gauleses e germânicos, ao tentar superar a contradi-

O próximo Governo terá dificuldade em adminis- ção capital versus trabalho, desconsiderando-a.
trar essa situação. Por isso, Sr. Presidente, Sras. e E d . I t d I E d
Srs. Parlamentares há necessidade de o Presidente m vez ~ ~clrrar a u a e ~ a~s~s, a squer a
I 't . ,. d ' . 'N - emerge nas elelçoes de 2002 e sal vitOriosa propondo

e el d~' ~o InlCtl~ o gObverdno, aBnun~llar a açafo em que e consubstanciando uma ampla aliança política em
con lçoes es a rece en o o raSI, para se azer uma t d . t d di' t
comparação a bom termo. Do contrário, vai-se passar o~no e um ~?VO proJ~ o e e~envo vlmen ~ econo-
a idéia falsa de que as coisas estão muito bem, o que mlcament~vlavel, socialmente J~sto e ecologlcamen-
-, d d te sustentavel. Em vez de anunciar aos quatro cantos,nao e ver a e. .

. . como anteriormente, que "trabalhador vota em traba-
MUito obrigado. Ihador", a coligação liderada pelo PT oferece à inteli-
O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a gência e à sensibilidade do eleitorado brasileiro,

palavra pela ordem. como candidato à Presidência, um operário, e como
O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem Vice-Presidente, um empresário oriundo do PL.

VExa. a palavra. Lulinha Paz e Amor conseguiu, numa postura
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela ordem. light, descontraída e sem abdicar de sua coerência

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, são 17h, e a histórica, conclamar as classes populares, os setores
Ordem do Dia deveria iniciar-se às 16h. Pergunto a médios e as áreas fundamentais das elites para um
VExa.: teremos ou não Ordem do Dia? mesmo projeto nacional.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Esta Meus colegas, foi assim em quase todo o Brasil.
Presidência informa a VExa. que ainda não há quo- Quase todo, porque no Rio Grande do Sul o PT não
rum para início da Ordem do Dia. seguiu a mesma inspiração franciscana. Certamente

O SR. CUNHA BUENO - Agradeço a VExa. obedecendo às tradições políticas gaúchas, que sem-
O SR. TILDEN SANTIAGO - Sr. Presidente, pre primaram pe~ p~lariz~ção, .por uma política d~

I I d enfrentamento, nao VlvenCIOU ali uma política de all-peço a pa avra pe a or em. . .
anças mais ampla, e o resultado fOI um certo Isola-

o SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem mento do Rio Grande do Sul - justamente o maior
V Exa. a palavra. Estado governado pelo PT, tendo Porto Alegre a quar-

O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Pela or- ta administração consecutiva petista.
demo Sem revisão do or~?or) - Sr..Presidente, Sras. e A formação e o controle político de um Ministé-
~~s: Deputados, a Experl.encla BraSil, que agora vam?s rio heterogêneo e os desafios a serem coletivamente
InlClar,.lnscreve-se perfettamen!e no n?vo ~ontexto In- enfrentados dirão muito dessa nova postura da
ternacl~~al, apesar d~ ~~u c~rat~r antlneollb~al. Esquerda no Brasil. De roupa cara e discursos novos,

O ?h~ue das clvllt~açoes gan~ou carater ce~- a Esquerda chegou ao governo. Resta saber como
trai na hlstorla da humanidade depOIS dos aco~tecl- será a seqüênciado processo para ocupar a hegemo-
mentos de 11 de setembro de 2001 .. Estamos.dla~te nia do poder e torná-lo democrático e popular.
de uma forma surpreendente daqUilo que Friedrich .. .
Engels chamava de "luta de classes em escala inter- MUito obrigado, S~. PreSidente. .
nacional". A queda do Muro de Berlim abriu espaço O SR. DR. EVILASIO - Sr. PreSidente, peço a
para o "choque das civilizações". A queda das torres palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem Faço este registro em tom de denúncia, Sr. Pre-
V.Exa. a palavra. sidente. O Poder Público não pode permanecer tími-

O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pelaor- do diante do aumento da violência, que segundo as
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e pesquisas, depois do desemprego, é a maior preocu-
Srs. Deputados, inicialmente, quero saudar meu com- pação do povo brasileiro.
panheiro de partido, o Deputado Federal recém-eleito Muito obrigado.
pelo Estado de São Paulo Pastor Jefferson, que está O SR. EDINHO BEZ- Sr. Presidente, peço apa-
aqui acompanhado de um Vereador da cidade de 80- lavra pela ordem.
rocaba. O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna, V.Exa. a palavra.
como em várias vezes anteriormente, é a uma das O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem.
maiores preocupações da sociedade brasileira: a vio- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
lência. O jornal Folha de S.Paulo, em pesquisa de- Sras. e Srs. Deputados, programas nacionais eficazes
senvolvida pela Secretaria da Justiça do Estado de de saúde e educação que incluem o planejamento fa-
São Paulo, divulga dados que muito nos preocupam: miliar podem ajudar nações em desenvolvimento a
hoje a população carcerária daquele Estado está pró - impulsionarem suas economias e saírem da pobreza,
xima de 100 mil pessoas, mais de 80% das quais do como aponta o Fundo de População da Organização
sexo masculino. das Nações Unidas - FNUAP.

A matéria faz também referência às crianças e Melhores programas de saúde, incluindo a saúde
aos adolescentes ex-internos da FEBEM, que somam reprodutiva, e de educação contribuem com o cresci-
10% da população carcerária. Essa é uma demons- mento econômico, indica o FNUAP em seu relatório
tração inequívoca de que essa instituição, infelizmen- anual sobre o estado da população mundial, cujo tema
te, não corrige ninguém. E, além de não corrigir nos- em 2002 foi "População, pobreza e oportunidades".
sosjovens, podeatétorná-Ios profissionais do crime. No Brasil, segundo o relatório, a redução no nú-

Sr. Presidente, as causas da violência que vi- mero de nascimentos resultou em um aumento de
venciamos no Brasil são várias. O Brasil é um dos paí- 0,7% ao ano no Produto Interno Bruto per capita. A
ses de maior concentração de renda do mundo. Pou- taxa de fecundidade no País para o período
cos brasileiros têm muito, e muitos quase nada têm. 2000/2005 está estimada em 2,15 filhos por mulher,
Esses que quase nada têm, os chamados excluídos, abaixo da taxa de 2,5 filhos para a América Latina e o
são também territorialmente excluídos, afastados Caribe, e da taxa mundial de 2,68 filhos.
para as periferias dos grandes centros, onde vivem O relatório mostra, no entanto, números preocu-
sem a presença do Estado, em geral sob a autoridade pantes sobre a gravidez na adolescência. No Brasil,
de um grande traficante de drogas. Nessas periferias, para cada 1.000 mulheres de 15a 19 anos nascem 71
e refiro-me especialmente a São Paulo, há total au- bebês, mesmo número registrado em toda a região
sência do Estado. Não há escola para todos, não há da América Latina e Caribe, mas acima da taxa de 50
possibilidade de profissionalização para a maioria, nascidos vivos em todo o mundo.
não há teatros nem cinemas, não há praças esporti- Já os indicadores de mortalidade materna reve-
vas, sequer áreas de várzea onde os jovens possam Iam que o Brasil está pior que a região em que se in-
praticar esportes. Resta a ociosidade, que só faz incli- sere, mas não tão ruim, se comparado ao resto do
nar esses garotos a seguirem o caminho da violência mundo. Aqui, 260 mães em cada 100 mil morrem em
e das drogas, fartamente presentes em todas as cida- conseqüência da gravidez e do parto, segundo dados
des brasileiras. E o Poder Público pouco faz. de 2000. Na América Latina o número é de 190, mas

Tenhoditodestatribunaque2 mil ou 3 mil polici- em termos mundiais chega a 400.
ais federais é número insuficiente para guardar nos- O relatório da FNUAP faz um apelo aos países
sas fronteiras. Daí por que apresentei a esta Casa ricos no sentido de que cooperem com os pobres nas
uma emenda à Constituição que dá poder de policia- áreas de saúde, educação e planejamento familiar.
mento de fronteira às Forças Armadas. Há mais de Além disso, a agência sugeriu que as nações pobres
200 mil homens no Exército, na Marinha e na Aero- adaptem melhor seus programas para as camadas
náutica, e esse efetivo poderia ajudar a reprimir o trá- mais necessitadas.
fico nas fronteiras, por onde a droga entra franca e es- O documento mostra que os gastos com educa-
cancaradamente. ção em quase todos os países estão voltados para
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atender aos mais ricos, e orienta os governos a con
centrarem seus investimentos na elevação do núme
ro de matrículas dos mais carentes na rede de ensino.
Os investimentos no atendimento básico de saúde,
nos países em desenvolvimento, também se mostram
insuficientes; o FNUAP estima que as nações pobres
gastam, em média, apenas 21 dólares anuais por
pessoa com cuidados de saúde.

O relatório cita as estimativas da Organização
Mundial da Saúde e do Banco Mundial de que são ne
cessários 30 bilhões de dólares por ano para garantir
os cuidados apropriados com a saúde. A saúde debili
tada consome capacidade, produtividade e lucros,
enquanto uma maior expectativa de vida - importante
indicador de melhorada saúde em um país -estimula
o crescimento econômico. Foram analisados 53 paí
ses entre 1953 e 1990, e verificou-se que taxas maio
res de sobrevida adulta eram responsáveis por cerca
de 8% do crescimento econômico total.

Além disso, famílias menores têm menos des
pesas e mais oportunidades de aumentar sua renda e
sua poupança, elevando o consumo. Taxas altas de
fertilidade, ao contrário, contribuem para o aumento
da pobreza, ao corroerem a capacidade de pessoas
pobres comprarem bens e contratarem serviços, re
freando o crescimento da economia, como informa o
documento, citando dados de 45 países em desenvol
vimento.

O FNUAP afirma que uma queda na taxa de
nascimentos de 0,4% significaria uma redução de
2,4% do número de pessoas vivendo em pobreza ab
soluta na próxima década.

Quero parabenizar a iniciativa do FNUAp, que re
alizou tão importante trabalho, e deixar um alerta ao Go
verno Federal sobre esses problemas que se agravam,
especialmente na área econômica e na de saúde.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Poorosa) - Concooo
a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Osmar Terra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, dando continuidade ao tema tratado
pelo Deputado que me antecedeu, focalizo neste dis
curso a violência nas escolas.

A violência nas escolas toma proporções alar
mantes não só no Brasil como no mundo. Ela invadiu
o espaço escolar sem pedir licença. Este não é um fe
nômeno novo, no entanto na última década tem ga
nhado a atenção da mídia, de pesquisadores eformu
ladores de políticas públicas, devido aos contornos e
a proporção que está assumindo em diversos países.

A violência na escola é um fenômeno globaliza
do que acompanha a intensificação da violência geral
e das desigualdades sociais. O problema é grave e
exige a formulação de políticas públicas, não apenas
em virtude de suas dimensões, mas também por cau
sa dos componentes que o caracterizam, sobretudo
devido aos efeitos negativos sobre o cotidiano da es
cola, o aprendizado e o desenvolvimento de milhares
de crianças e jovens.

Embora a violência escolar possa ser caracteri
zada como problema global, é fundamental atentar
para os contornos particulares que ela assume não
só em cada país, cidade ou estabelecimento escolar.
Nas escolas brasileiras, chamam atenção os casos
de violência física, aquela que mata e fere, em propor
ções mais elevadas do que as de outros países. Um
exemplo é a presença e o uso de armas nas escolas,
o significativo número de roubos, assaltos e depreda
ções, em relação ao passado. Uma pesquisa fe~a

pela UNESCO em quatorze Capitais brasileiras, de
2000 a 2002, com alunos do ensino fundamental e
médio, indica que entre 9% e 18% dos estudantes en
trevistados já presenciaram o porte de armas de fogo
em suas escolas.

A atuação de traficantes de drogas é outro fator
que preocupa alunos, professores e outros integran
tes da comunidade escolar. Segundo demonstrou a
pesquisa, entre 25% e 47% dos alunos consideram a
atuação de gangues e traficantes e o consumo de
drogas como um dos principais problemas de seu
cotidiano, caracterizando a violência que existe no
entorno da escola e que a invade, interferindo no seu
funcionamento. Quase metade dos professores,
41% do total, diz que não gosta da maioria dos alu
nos, e 46% deles declaram que perdem o estímulo
para trabalhar.

Paralelamente, a violência prejudica o desem
penho escolar e atrapalha os estudos: quase metade
dos alunos entrevistados (45%) diz que não conse
gue se concentrar nos estudos por causa da violên
cia. Ela é ainda um fator que leva os jovens a abando
narem a escola, conforme vem constatando outra
pesquisa da UNESCO, em andamento, sobre os jo
vens que estão fora da escola.

Existe ainda um círculo vicioso em que o senti
mento de insegurança é promovido pela violência que
invade os espaços escolares e fortalece a cultura do
medo. Nesse contexto, os atores, mesmo quando não
afetados diretamente, são tomados por uma sensa
ção de vulnerabilidade, e impera a "lei do silêncio".
Alunos, pais, professores e demais membros da co
munidade escolar, por medo de que algo possa acon-
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tecer a si ou a sua famma, submetem-se a essa lei, meio às tarefas cotidianas de éducação, transforman-
preferindo não se pronunciar sobre os atos violentos do a escola em um ambiente protegido. Uma "escola
ocorridos, permitindo assim que eles se repitam. protegida" é aquela que desenvolve estratégias de pre-

Esse conjunto de fatos e eventos, somado ao venção e repensa a cultura pedagógica, de modo a
clima de falta de diálogo que prevalece em muitos es- oferecer um conhecimento de qualidade, estimular a
tabelecimentos, transformou a escola, que deveria criatividade, desenvolver a auto-estima, criar um clima
ser um espaço de convivência pacífica e de formação de bom relacionamento entre professores e alunos e
de crianças e jovens, em lugar de ocorrências violen - condições para o exercício democrático do diálogo.
tas, exigindo a mediação do Poder Público. Diante da. Para tanto, é necessário adotar estratégias que
necessidade de se formularem políticas públicas vol- atendam as necessidades de cada um dos integran-
tadas para a redução da violência, é importantecon- tes da comunidade escolar e que, paralelamente, re-
siderar a realidade das escolas brasileiras, incluir os forcem os vínculos do grupo enquanto tal. É necessá-
atores na discussão, demonstrando que a adoção de rio ainda abrir espaços de diálogo, em que as pesso-
medidas repressivas e de segurança, tais como a ins- as se sintam à vontade para expressar seus senti-
talação de câmeras de vídeo e detectores de metal mentos e suas opiniões. Paralelamente, é fundamen-
nos colégios, não é eficaz no controle da violência. tal que os membros da comunidade escolar sejam ati-
Essa estratégia foi malsucedida em países como os vos no combate e na prevenção da violência, o que
Estados Unidos, para citar um exemplo. pode ser feito por meio da criação de Comitês pela

Além da ineficácia, esses equipamentos de se- Paz em cada escola. Essas iniciativas devem contar
gurança não interferem em um aspecto crucial para a com o envolvimento de todos os integrantes da. comu-
reversão de um quadro de violência: a qualidade do nidade escolar; portanto, é necessário envolver alu-
relacionamento entre os vários atores que convivem nos, professores, diretores, funcionários, pais, comu-
nos estabelecimentos escolares. A presença deles nidade, associações e entidades de classe, tais como
nas escolas pode criar um sentimento de abandono os sindicatos de professores.
de um espaç~ ~úblico.que é,yara muitos, o principal Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o referi-
local de exerCICIO .da Cidadania. Esse abandono pode do estudo da UNESCO é detalhado e abrange vários
der:nonstrar tambem fa~ta de contr~lee poder das au - aspectos. Analisando a dimensão da violência nas
tondades escolares. Flnalment~, e fundamental res- escolas, propõe quatro itens de conduta com o objeti-
s~ltar que os alun_os e os outros Integrantes da. com~- vo de combater e prevenir essa violência.
mdade escolar nao devem ser controlados por meio . . .... • .
de máquinas mas por pessoas que saibam seus no- Pnmelro, fazer um diagnostico da vlolencla nas
mes, que os' conheçam e com quem eles possam ~colas de ensino fun?~m~ntal e médio utiliz~do ~~
conversar e em quem sejam capazes de confiar. Instrumento de .~u~ Ja _dlspom~s, ~m questlona~lo

N t 'd b t ' . I' . para mapear a vltlmlzaçao (ocorrencla de atos de VIO-esse sen I o o com a e aVIo encla nas esco- •.. . .
las exi e a cria ~ de rogramas ue estimulem I~ncla) ~os e~tabeleclmentos escolares. C? questlona-

g _ ç .. p . . q no sera aplicado por pessoas capaCitadas pela
transformaçoes de praticas pedagoglcas, uma cultura UNESCO . t t U 'b'l'dad

I rt··· dit· - d I' I para usar o InS rumen o. ma pOSSI I I eesco ar pa IClpatlva, a mo Icaçao o cima esco ar e . I d' t t d . da. S t'. eva er-se e In egran es as equipes s ecre anas
uma melhora do relaCionamento da escola com a co- ... . _
munidade. Não se trata de ações isoladas e pontuais EstaduaiS e MUniCipaiS de Educaçao.
nem de programas de prevenção dissociados da rea- Segundo, criar, nas escolas onde for constatado
Iidade de cada escola, a qual deve construir, a partir por meio de questionário a existência de um elevado
de instrumentais fornecidos a ela, sua própria estraté- grau de violência, programas de mediação de confli-
gia de prevenção e combate à violência. É fundamen- tos. Esses programas podem ser implantados por
tal ainda investir na capacitação e na formação de equipes dos Estados e Municípios, compostas de
professores. grupos ligados a universidades e organizações

Diversas experiências mostram que os resulta- não-governamentais.
dos surgem ao longo do tempo, porque a reversão de Terceiro, difundir práticas positivas e bem-suce-
um quadro de violência exige, muitas vezes, a mudan- didas de combate e prevenção à violência escolar
ça de paradigmas, de valores e de padrões de relacio- com base nos resultados da pesquisa "Escolas Inova-
namento. Trata-se, portanto, de um processo de edu- doras", coordenada pela UNESCO e que está atual-
cação - ou de reeducação - visando à construção e à mente em andamento. Diretores e professores des-
difusão de uma cultura de paz. E isso se constrói em sas escolas podem fazer palestras e apresentações



53598 Quarta-feIra II DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

nas escolas consideradas mais críticas a partir dos
resultados obtidos no questionário.

Por último, abrir as escolas públicas nos fins de
semana para realização de atividades culturais e es
portivas, a fim de dar oportunidade de lazer a crian
ças e jovens, bem como à comunidade em geral.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é extre
mamente oportuno esse levantamento, essa visão do
Brasil, e também as propostas da UNESCO, que po
dem ser implementadas pelos novos Governos, que
assumem no próximo dia 1° de janeiro.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de parabeni
zar o Movimento das Donas de Casa e Consumidores
de Minas Gerais (MDC-MG), conhecido nacional
mente por estar em posição de vanguarda nas lutas
cotidianas pelos direitos dos consumidores, por mais
uma brilhante atuação neste momento de crise e ins
tabi�idadeeconômica, gerada pela expectativa de um
novo governo.

O MDC-MG conseguiu um acordo com a Asso
ciação Mineira de Supermercados (AMIS), segundo o
qual pelo menos dezessete itens de alimentação, lim
peza e higiene terão seus preços inalterados por 45
dias. O objetivo é de que seja assinada uma Conven
ção Coletiva de Consumo nesse sentido. Outros qua
torze itens ainda estão sendo negociados.

Os produtos são, em sua maioria, de alimenta
ção, mas há também produtos de limpeza e higiene. A
relação de produtos será divulgada ao final da nego
ciação, quando for confirmada a Convenção.

Quero ressaltar a importância desse acordo
para o consumidor, porque a cesta básica, contendo
produtos de primeira necessidade, vem sofrendo um
absurdo aumento de preço nos últimos meses. A ces
ta básica medida pela Secretaria Municipal de Política
de Abastecimento (SMAB), em Belo Horizonte, apre
sentou em novembro uma variação de preços de
7,18% em relação a outubro. Foi a maior desde janei
ro de 1995.

Em novembro, a cesta básica custava
R$294,49. Na primeira pesquisa feita pela SMAB, em
dezembro, ela passou a custar R$300,86. Ou seja, ela
fica 47,24% acima da capacidade de compra de uma
família cuja renda seja tão-somente um salário míni
mo. Vale lembrar que a cesta sofreu uma variação de

25,22% nos últimos doze meses, bem acima, portan
to, da inflação no período, que foi de aproximadamen
te 10,32%.

A cesta básica da Prefeitura de BH é calculada
tomando-se como base a necessidade de uma família
composta de dois adultos e duas crianças. É compos
ta por 45 produtos, dos quais 36 são alimentares, cin
co de higiene pessoal e quatro de limpeza doméstica.

Faço votos de que a convenção pretendida pelo
MDC-MG tenha sucesso e de que o consumidor mi
neiro tenha mais essa vitória na luta contra os abusos
de poder econômico praticados por determinadas
empresas.

Era o que tinha a dizer.

Obrigado.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje, 10 de dezembro de
2002, saúdo, da tribuna desta Casa, o Município de
Itaporã, que completa 49 anos de emancipação políti
co-administrativa.

Distante 210 quilômetros de Campo Grande,
Capital de Mato Grosso do Sul, Itaporã, ainda que pe
quena em termos de população, com cerca de 17 mil
habitantes, cativa pela hospitalidade e por ser uma ci
dade ativamente cultural e de boa infra-estrutura eco
nômica e social, com destaque ern toda a região co
nhecida como Grande Dourados.

A história do Município data da terceira década
do Século XX, quando o então Presidente do Estado
Pedro Celestino da Costa destinou para fins de colo
nização uma área de 50 mil hectares compreendida
entre os rios Brilhante e Panambi.

Coube à Prefeitura de Dourados, que dista ape
nas 17 quilômetros de Itaporã, iniciar os trabalhos de
colonização na denominada Colônia Municipal de
Dourados, procedendo à distribuição dos primeiros
lotes do novo povoado.

O projeto atraiu para o Município trabalhadores
rurais, professores, religiosos, comerciantes e fazen
deiros, vindos dos mais distantes rincões do Brasil.

O desenvolvimento de ltaporã é uma prova ca
bal de que a reforma agrária é o esteio para o cresci
mento social e econômico deste País.

O Município é administrado atualmente por
Antônio Cordeiro, tendo como Vice-Prefeito o Sr. Car-
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los de Paula. A Câmara Municipal é composta por 11 Explico, Sr. Presidente: houve, no Rio Grande do
Vereadores, sendo Célio Poveda o atual Presidente. Sul, grande seca e, por conta dela, foi feita a reivindica-

Itaporã tem quatro distritos: Montese, Pirapora, ção de recursos que consubstanciou a determinação
Santa Terezinha e Carumbé. do Governo Federal de destinar 500 reais para cada fa-

No passado, as terras onde está localizado o mília vítima da estiagem. Esse recurso seria dado em
Município de Itaporã eram habitadas exclusivamente forma de desconto no pagamento do financiamento
por índios Guarani-Kaiová. Segundo os historiadores, que aquelas famnias fizeram em instituições de crédito.
no Século XVIII passaram por láos bandeirantes pau- Conseqüentemente, quando essas famílias foram fa-
listas, ganhando as águas do Rio Brilhante e subindo zer o pagamento, tiveram o desconto de 500 reais.
rumo às minas de Cuiabá. Posteriormente a região foi Ocorre que, antes de haver essa decisão, que benefi-
povoada graças às atividades da Cia. Mate Laranjei- cia aproximadamente 100 mil famílias, com um aporte
ra, que explorou, até meados da década de 40 do sé- de 50 milhões de reais, pelo menos 30 mil outras já ha-
culo passado, o extrativismo da erva-mate. viam liqüidado o financiamento e, por isso, não pude-

De 1955, o ano da emancipação, para cá, depo- ram se ?enef!~iar da medida, enquanto que. as cer~
is da colonização, Itaporã sedimentou-se com um dos de 70 mil famlhas, que demoraram um pouqUInho mais
Municípios de porte médio mais estruturados de Mato para pagar, acabaram recebendo o rebate.
Grosso do Sul, tanto do ponto de vista urbanístico Qual era a nossa reivindicação? Que as famílias
como pela produção agropecuária e pelo comércio, que não se beneficiaram com o desconto, embora ti-
incluindo a oferta de serviços e de profissionais libe- vessem direito a ele, possam recebê-lo quando do
rais altamente qualificados. pagamento do próximo financiamento, já em vigor.

Sr. Presidente, quero externar minha admiração e O recurso disponibilizado para essas famílias -
meu apreço pelo povo itaporanense e reafirmar, mais algo em torno de 15 milhões de reais - não foi utilizado
uma vez, que meu mandato nesta Casa está à disposi- porque os financiamentos já haviam sido quitados ante-
ção para os encaminhamentos, a articulação e a luta riormente, e, para ser usado nesse novo financiamento,
que se fizerem necessários por benefícios para !tapará era preciso um voto do Conselho Monetário Nacional-

Para encerrar, agradeço de público a expressiva CapaM. Precisávamos, portanto, que o Ministro do
votação que obtive no Município: exatos 1.445 votos, Desenvolvimento Agrário exarasse esse voto.
correspondendo a 16,2% dos votos válidos. Por isso, Sr. Presidente, o nosso agradecimento

Parabéns, povo de Itaporã! ao Ministro, que foi sensível à reivindicação que fize-
Era o que tinha a dizer. mos. Para a nossa alegria, conseguimos esse voto, já
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, encaminhado ao Conselho Monetário Nacional, que

peço a palavra pela ordem. se reunirá no dia 17. E os agricultores que tenham fi-
O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) _ Tem ~anciamento no Banco do Brasil, no BANRISUL, en-

V. Exa. a palavra. fim, nas mais diferentes instituições bancárias, verão

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS. esse reba~e acont~er.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presiden- Pre:elsa~os ainda que o CO~OM ~~rov~ esse
te, Sras. e Srs. Parlamentares, subo à tribuna primei- vot~. O fl.nanclamento dessas 30 mIl famlhas so ven-
ramente para agradecer ao Ministro do Desenvolvi- c:ra e_m Julho do ano que ~:m. Porta~t~, se a aprova-
mento Agrário, José Abrão, o pronto atendimento à çao nao s~ der nessa reUnlao, podera fIcar para a ou-
solicitação que fizemos desta mesma tribuna, na se- tra. O~ seja, ternos algum prazo, mas é importante
mana passada. que nao se perca tempo.

Naquela oportunidade, pedimos a S.Exa. que Queremos esse benefício como forma de prote-
recebesse a comitiva de agricultores, liderada pela ger a agricultura familiar e para que os que plantam,
Federação dos Trabalhares na Agricultura - FETAG, colhem, enfim, produzem alimentos e sofrem as in-
que reivindicava ações específicas na área da agri- tempéries e as agruras de uma seca, como aconte-
cultura familiar. E o Ministro nos atendeu de forma ceu recentemente com os agricultores do Rio Grande
muito solícita, quando lá estivemos, juntamente com do Sul, tenham o amparo do Governo.
os nobres Deputados Ezidio Pinheiro e Osmar Terra - Essa é a nossa preocupação na condição de fi-
que ora nos honra com sua presença neste plenário - lho de pequeno agricultor. Temos de zelar por esse
, para encaminhar a reivindicação que motivou o pedi- setor, para que possamos ver a agricultura familiar re-
do da audiência. sistir, sobreviver e progredir. São milhares de agricul-
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tores familiares que vivem da pequena propriedade e
que precisam de apoio e de amparo.

Esse desconto de 500 reais vai ser muito
bem-vindo e estimulará o agricultor a continuar pagan
do em dia. Afinal, não seria admissível que os que de
moraram um pouco mais para pagar ganhassem um
desconto, enquanto os que pagaram antecipadamente
não fizessem jus ao mesmo. Seria uma injustiça.

Hoje, vemos a Justiça se restabelecer: cerca de
30 mil famílias de agricultores do Rio Grande do Sul
vão ter esse desconto de 500 reais quando do paga
mento do financiamento contratado, em julho do pró
ximoano.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PHILEMON RODRIGUES- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, volto a esta tribuna para co
brar ao Presidente desta Casa, o ilustre Deputado Aé
cio Neves, futuro Governador do Estado de Minas Ge
rais, que atente para as necessidades das estradas
do Brasil. Faço esta cobrança porque está tramitando
na Casa o projeto acerca da CIDE, a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico destinada ao se
tor de transportes deste País.

Sr. Presidente, vários Parlamentares estão pro
pondo emendas a esse projeto para aplicar recursos
da CIDE em energia, gás e outros setores cujos pro
blemas o Governo não conseguiu solucionar, desvi
ando assim recursos que deveriam ser destinados ex
c�usivamente ao setor rodoviário.

A cada semana dezenas de pessoas morrem
nas estradas deste Brasil devido ao caos em que se
encontram as rodovias nacionais. Em face disso, soli
cito ao Presidente Aécio Neves que coloque em vota
ção o Projeto de Lei n° 6.770 tão logo a pauta seja de
sobstruída, para que a CIDE seja regulamentada e fi
quem assegurados de uma vez por todas os recursos
para o setor de transportes.

Lutamos na Comissão de Viação e Transportes
durante muitos anos para recuperar o Fundo Rodoviá
rio Nacional, que agora volta por meio da CIDE. Não é
possível que esse dinheiro seja desviado para outros
setores. Precisamos evitar toda essa mortandade, não
só nas rodovias federais, mas também nas estaduais.

A cada dia a imprensa divulga mais e mais óbi
tos resultantes de acidentes nas estradas, em decor
rência de buracos, pontes destruídas etc. Para que

isso não mais ocorra, precisamos garantir o dinheiro
da CIDE para o setor de transportes.

Muito obrigado.

O SR. WELlNTON FAGUNDES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL-MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para parabe
nizar minha cidade natal, Rondonópolis, que neste
dia completa quase meio século de existência.

Estava tudo pronto para os festejos de aniversá
rio da cidade, mas uma fatalidade deixou toda a nos
sa população transtornada. Encontra-se em Rondo
nópolis o Circo dei Sol, que faria sua última apresen
tação anteontem. Um grande vendaval atingiu a cida
de e acabou derrubando o circo e ceifando a vida de
quatro pessoas, entre elas três crianças. Inclusive
uma das crianças morreu abraçada à sua mãe.
Ambas tentaram se proteger atrás de um trailleronde
ficava a bilheteria do circo, mas ele acabou tombando
e causando a morte daquelas pessoas.

O representante do circo, que faz parte de uma
empresa de Presidente Epitácio, interior do Estado de
São Paulo, foi preso em flagrante, mas foi solto após o
pagamento de fiança. O delegado Henrique Mene
guelo praticamente isentou o proprietário do circo. O
que houve na verdade foi um acidente. A princípio, o
proprietário não teve culpa.

Registro meu voto de pesar aos rondonopolita
nos e às famílias daqueles que perderam suas vidas.
Ao mesmo tempo, manifesto apoio ao circo, institui
ção milenar que leva cultura e diversão a todos os re
cantos do Brasil e do mundo. Entendo que o espetá
culo circense tem de ser preservado. Um fato isolado
não pode torná-lo atividade proibida.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também
gostaria de registrar que esta semana estive em Porto
Alegre para as comemorações dos 100anos da implan
tação do cooperativismo de crédito no Brasil. Foi um
evento que me deixou muito feliz, principalmente por
mostrar a força do cooperativismo de crédito no País.

Sou um entusiasta do sistema cooperativista.
Ano passado, estive em missão na Europa com vári
os companheiros desta Casa. Fomos representar o
Parlamento brasileiro em evento juntamente com as
diretorias do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste.

Precisamos apoiar o movimento cooperativista,
porque ele traz o ensinamento do associativismo, da
solução dos problemas de comum acordo e principal-



O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
VIVALDO BARBOSA QUE, ENTREGUE A
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTE 
RIORMENTE PUBLICADO.
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mente a questão do crédito cooperativo. O sistema O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
cooperativista também permite o desenvolvimento V.Exa. a palavra.
das regiões, das comunidades, pois o lucro fica na O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Pela
própria localidade. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Parabenizo o sistema cooperativista no mundo Sras. e Srs. Deputados, na condição de Deputado ele-
e no Brasil pelos 100 anos de progresso e desenvolvi- ito pelo Estado de São Paulo, devo manifestar-me
mento. Esse sistema precisa de muitas conquistas no com relação à forma como está sendo conduzida a
Congresso Nacional para que possa ter liberdade de concorrência internacional para aquisição de aviões e
atender a todos os setores da economia brasileira. jatos supersônicos pela Força Aérea Brasileira.

O sistema, infelizmente, ainda é setorizado. Pre- Em primeiro lugar, quero esclarecer que há pou-
cisamos possibilitar uma conquista ao sistema coope- co tempo, baseada na Lei de Licitações, a FAB adqui-
rativista. Projeto de lei de nossa autoria determina riu aviões de transporte com dispensade licitação por
que os recursos do FAT também sejam aplicados pelo se tratar de questão de segurança nacional, de forma
sistema de cooperativismo de crédito no Brasil. Seria absolutamente adequada.
mais uma forma de permitir que recursos dos traba- Na semana passada, os jornais noticiaram que
Ihadores os beneficiassem diretam~te. a Força Aérea Brasileira estava adquirindo helicópte-

O SR. ARNALDO FARIA DE SA - Sr. Presiden- ros com dispensa de licitação, por se tratar também
te, peço a palavra pela ordem. de assunto ligado à segurança nacional.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem Então, por duas vezes, sob alegação de setra-
V.Exa. a palavra. tar de segurança nacional, baseada na legislação vi-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela gente, a FAB houve por bem dispensar a licitação e
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a adquirir aviões de transporte e helicópteros.
Ordem do Dia deveria ter-se iniciado às 16h. Já são Por coincidência, em nenhuma das duas licita-
17h40min - ou seja, uma hora e quarenta minutos ções figurava a EMBRAER. Agora, na licitação maior,
além do horário regimentalmente previsto para inicio em que serão adquiridos jatos para substituir os utili-
da Ordem do Dia. Gostaria que VExa. me informasse zados hoje pela Força Aérea Brasileira, vê-se que
se teremos ou não Ordem do Dia, até porque não po- quando uma empresa brasileira está envolvida - e se
demos ficar indefinidamente no plenário aguardando trata da única fabricante desse tipo de aeronave no
o início dessa fase. E comenta-se pelos corredores País -, não há dispensa de licitação por parte da
que ela nem deverá ocorrer. FAB.

Se a Mesa nos der uma definição, poderemos Sr. Presidente, a Força Aérea Brasileira errou ao
retornar aos gabinetes para efetuar nossos trabalhos. não exigir licitação internacional para compra de heli-
Não quero retornar ao meu, no Anexo IV, e ser surpre- cópteros e de aviões de transporte ou ao fazer Iicita-
endido com o início da Ordem do Dia. ção internacional quando a poderia dispensar, já que

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Com se trata de assunto de segurança nacional.
todo o respeito que tenho por V.Exa., Deputado Arnal- O mais grave está por vir. Em agosto de 2001,
do Faria de Sá, devo informá-lo de que acabei de re- enviamos correspondência ao Ministro da Defesa e
caber a notícia de que a Presidência está ultimando ao Comandante-Chefe da Força Aérea Brasileira por
negociações com as Lideranças, a fim de que se ini - meio da qual afirmávamos não haver necessidade de
cie a Ordem do Dia. licitação, pois as aeronaves poderiam ser adquiridas

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Conce- diretamente da EMBRAER.
do a pal~vra, incontinenti, pel~ orde,m, ao ~o.bre D~- Há países em que é admissível adquirir aviões
putado Vivaldo Barbosa, que dlspora de ate CinCO ml- de combate de seus próprios fabricantes. Os Estados
nutos. Unidos e a Inglaterra, por exemplo, não fazem concor

rência internacional; mas nós a fazemos. Próximo de
Araraquara, em Gavião Peixoto, no Estado de São
Paulo, construíram a fábrica da EMBRAER, que fun
cionará para testes em aviões que espero sejam ad
quiridos sem licitação, com base no argumento de
foro de segurança nacional. De fato, não há necessi
dade de licitação.
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Mais grave ainda, Sr. Presidente, é que enquan
to não faz a aquisição, a FAB pensa em alugar, por 95
milhões de dólares, doze aviões israelenses da mar
ca Kfir para serem utilizados na transição. Ocorre, Sr.
Presidente, que esses doze aviões foram vendidos
por 32 milhões de dólares para o Sri Lanka, os mes
mos que querem alugar por 95 milhões de dólares
para servir à Força Aérea Brasileira. Algo está errado,
ou em Sri Lanka, ou aqui.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja para
os Estados Unidos com avião aqui fabricado, prestigi
ando a indústria nacional; e, com base na segurança
nacional, a FAB diz não haver necessidade de licita
ção para comprar aviões construídos pela
EMBRAER. Esperamos que o atual Governo não dei
xe para o Presidente eleito decidir a questão. Que a
EMBRAER transfira tecnologia e, com isso, em nome
do Brasil, cumpramos adequadamente a lei.

Muito obrigado.

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, solida
rizo-me com o Deputado Luiz Antonio FIeury, que
trouxe à baila tema extremamente importante, sobre
a valorização de empresas brasileiras, especialmente
as do porte da EMBRAER, com capacidade tecnoló
gica e eficiência internacional.

Sr. Presidente, Deputado Saulo Pedrosa, fico fe
liz em vê-Io presidindo a sessão, pois V.Exa. prestou
grande serviço à Casa no período em que aqui este
ve. Sei que V.Exa. não exercerá novo mandato a partir
do próximo ano, mas deixará sua marca de eficiência
e de trabalho sério e transparente.

Nobres Parlamentares, faço apelo aos Líderes
reunidos neste momento no sentido de definir a pauta
de votação, postergada há três semanas. Não chega
mos a um denominador comum para votar importante
matéria, a Medida Provisória nO 66, que dispõe sobre
a minirreforma tributária.

Nesta Casa, tenho pautado meu trabalho em
defesa da agricultura e dos pequenos empresários. A
votação de tal matéria é de grande relevância. Vamos
tratar de vários pontos fundamentais para a Nação.
Dentre eles, destaco a reabertura do REFIS.

Nós, da Frente Parlamentar da Pequena Empre
sa, trabalhamos muito e conseguimos negociar com o
Relator da matéria, Deputado Benito Gama, a inclusão
no relatório da reabertura do REFIS e da ampliação do

Simples, porque diversos segmentos da sociedade,
como auto-escolas, escritórios de contabilidade, fran
quias de Correios e lotéricas estão nele incluídos.

Foram avanços importantes. Espero que hoje
cheguemos a um acordo e possamos beneficiar os
prestadores de serviços do País. Temos consciência de
que há milhões de brasileiros na informalidade. A popu
lação economicamente ativa do Brasil chega perto de
ao milhões. Destes, 30 milhões não têm carteira de tra
balho assinada. Os autônomos legalizados não passam
de 32 milhões; mais de 40 milhões estão ilegais.

Devemos diminuir os tributos cobrados hoje e
ampliar o Simples. Só assim facilitaremos a vida das
pequenas e médias empresas. E o trabalhador terá
condições de pagar a Previdência e de ter aposenta
doria digna para sua sobrevivência.

Com o Simples, o Brasil atingiu 4.197 milhões
de trabalhadores com carteira assinada. Avançamos,
mas temos de progredir mais. Devemos pressionar
não apenas com relação ao REFIS e ao Simples, mas
também e principalmente ao ato cooperativo, que
isenta as cooperativas do PIS e da COFINS.

Esses temas e tantos outros estão inseridos na
Medida Provisória n° 66. Por isso, não entendo o moti
vo da protelação em torno da votação. Apelo mais
uma vez para os Srs. Parlamentares no sentido de
que hoje votemos a matéria. Se não votarmos esta
minirreforma tributária, o acordo celebrado entre o
Governo Fernando Henrique Cardoso e o Fundo Mo
netário Internacional poderá ser prejudicado. Se não
aumentarmos a arrecadação para o ano que vem, o
Presidente eleito terá dificuldades nas relações com o
FMI, o que poderá levar o Brasil ao caos.

O REFIS, o Simples, o cooperativismo e a tribu
tação nos demais setores são relevantes. O mais im
portante é viabilizar o Brasil. É o que está em jogo
neste momento.

Era o que tinha a dizer.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
distintos Deputados e Deputadas, quero registrar
com muita satisfação o fato de, por delegação da Co
missão de Viação e Transportes, estar coordenando,
juntamente com os Deputados Paulo Gouvêa, Marce
lo Teixeira e Chico da Princesa, um grupo de trabalho
constituído para solucionar ou pelo menos acompa
nhar a grave crise que infelizmente acomete a empre-

._.._"'------,-----------------------------'
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sa VARIG, um grande nome da aviação brasileira,
que se projeta em todo o mundo.

Tivemos na semana passada uma importante au
diência com o Ministro do Desenvolvimento Sérgio
Amaral, que muito gentilmente nos recebeu. Penso que
conseguimos bons resultados ao abrirmos as portas
para que o Ministério e, por conseqüência, o próprio
BNDES pudessem prestar um pouco mais de atenção
ao plano de restruturação ampla que está sendo pro
posto pela Associação dos Pilotos da VARIG.

Ainda que a proposta de restruturação não te
nha vindo do proprietário da VARIG, no caso a Funda
ção Ruben Berta, o Ministro comprometeu-se a fazer
com que o BNDES emitisse um parecer técnico sobre
esse plano, que é extremamente consistente. Agora
estamos aguardando a oportunidade de sermos ouvi
dos pela Fundação Ruben Berta, de dialogarmos
com a comissão de transição do futuro Governo sobre
o assunto e de debatermos tecnicamente esse plano
com o próprio Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social.

Afirmo aqui, Sr. Presidente, que o plano da
Associação dos Pilotos da VARIG - APVAR é a me
lhor solução até agora apresentada para a crise da
empresa.

De um lado, num primeiro momento, a Funda
ção Ruben Berta queria mais recursos, mas sem que
isso representasse solução para seu grave problema
de quase 1 bilhão de dólares de endividamento. De
outro lado, alguns credores querem receber seus ha
veres por meio de recursos do BNDES, que seriam in
jetados na empresa. Dessa forma, parte do controle
societário da Fundação Ruben Berta seria transferido
para esse grupo de credores. Era óbvio que passaría
mos a conviver com um impasse entre a Fundação
Ruben Berta e esse grupo de credores.

A terceira proposta que apresentamos ao Go
verno, e que queremos convencer a Fundação Ruben
Berta e o BNDES a aceitarem, prevê a capitalização
da VARIG, ao mesmo tempo reestruturando-a, por
que ninguém vai colocar dinheiro na empresa se não
houver reestruturação de seu gerenciamento.

Essa proposta da APVAR apresenta um parcei
ro privado que está disposto a injetar 250 milhões de
dólares na empresa, além dos recursos que o próprio
BNDES poderia dar. Considero isso importante. Tra
ta-se de uma proposta de reestruturação com respei
to ao controle acionário, com uma sociedade de pro
pósitos especificos, que passaria a reerguer a empre
sa a partir de agora.

Ora, com uma sociedade de propósito específi
co, mantido o papel da Fundação Ruben Berta, man-

tido o compromisso com todos os credores, inclusive
o AEROS, que é o fundo de aposentadorias e de pen
sões dos funcionários da VARIG, com um novo parce
iro privado e com recursos do BNDES, seguramente
poderíamos sanar essa fase trágica em que vive a
empresa, e, portanto, vê-Ia voltar aos ares com oxigê
nio, capaz de dar a volta por cima.

Eu repito, Sr. Presidente: a crise é tão gigantesca
que, se não houver solução em curto prazo, infeliz
mente a VARIG será levada à falência. E é preciso ter a
clareza de que se a VARIG falir, ou se alguém pedir a
falência da empresa, ninguém receberá absolutamen
te nada. Ela só poderá pagar seus credores se continu
ar voando. Parada, sem patrimônio, ou com patrimônio
líquido negativo, é impossível qualquer empresa quitar
seus débitos ou indenizar seus credores. Por isso, é
necessária uma ação emergencial inteligente.

A Fundação Ruben Berta precisa compreender
a necessidade de ceder. Ainda bem que já está admi
tindo abrir mão do controle societário para poder dar à
empresa um novo fôlego, uma nova perspectiva.
Espero que consigamos manter a VARIG viva, em
mãos brasileiras e com a qualidade e excelência dos
serviços que atendem a 12 milhões de passageiros,
contando para isso com mais de 40 mil servidores e
117 mil aeronaves.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PST-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço a
V.Exa. o mesmo questionamento que farei também ao
Presidente Aécio Neves sobre a medida provisória
que discutiremos daqui a pouco. Pergunto até que
ponto o Relator da matéria tem o poder de inserir no
projeto de lei de conversão matéria estranha à medi
da provisória que está sendo discutida.

V.Exa. pode dizer que todas as matérias incluí
das são tributárias, mas algumas são estranhas ao
texto original. Pergunto novamente: será que, dessa
forma, não estaríamos abrindo grave precedente nes
ta Casa - aí já concordando com as afirmações de al
guns Líderes de outros partidos, que dizem que essa
medida provisória está virando uma colcha de reta
lhos -, correndo o risco de permitir que, no projeto
de lei de conversão, possam ser incluídas matérias di
versas da discussão?

Estou adiantando isso a V.Exa. porque a matéria
será discutida e votada nesta Casa e seguirá para o
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Senado. E, depois de publicada, nosso partido ques- ciado livro de memória, com recordações de suas ati-
tionará a sua constitucionalidade no Supremo Tribu- vidades em Várzea Alegre e em diversas outras cida-
nal Federal. des que freqüentava no desempenho de suas ativida-

Então, a pergunta que faço a VExa. é: até que des políticas.
ponto o Relator da matéria tem o poder de incluir no Caracterizadas por ironia de fino lavor, as suas
projeto de lei de conversão matéria diferente da que narrativas focalizavam vultos que tiveram saliente
trata a medida provisória? participação em sua existência, havendo referência

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Nobre ao seu primo, o Deputado Federal Joaquim de Figuei-
Deputado Cabo Júlio, a Comissão Mista Especial re- redo Correia, um dos mais ilustres membros desta
cebe sugestão de todos os Parlamentares. Cabe ao Casa quando aqui integrou os quadros do Movimento
Relator acatar aquelas que julgar procedentes. Este Democrático Brasileiro.
Plenário tem poderes supremos para decidir sobre a Mantinha com Otacílio Correia vínculos de sin-
matéria e o relatório total ou parcial que deverá ser cera admiração, nunca dispensando a análise que se
votado por ele. propunha a fazer de episódios relevantes que integra-

São as informações que dou a V.Exa. vam os fastos de nossa historiografia partidária.

O SR. CABO JÚLIO - Respeito VExa., apesar Na manhã de ontem, seu corpo foi velado na
de não concordar com suas ponderações. Assembléia Legislativa, ali acorrendo uma legião de

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) _ Conce- amigos ead~ira~ores, leva~do, à sua família testemu-
do a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Mauro nhos de admlraçao e respeito aquele ex-Parlamentar
Benevides. do sul do Estado.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB _ CE. Pro _ Sr. Presidente, Otac!lio Correia possuía relacio-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e namento pessoal com os lideres de todas as legendas,
Srs. Deputados, faleceu na madrugada de ontem, em mercê.de suas qualidades de home~ correto, disposto
sua cidade natal, Município de Várzea Alegre, na re- a servir sua terra e sua g:nte. Por ISSO,.O seu passa-
gião sul do Ceará, o ex-Deputado Otacnío Correia, aos mento ~ausou consternaçao geral no seio dos no~sos
85 anos acometido de infarto fulminante embora fos- conterraneos, que lhe renderam, como ora tambem o
sem te~tados socorros médicos emerg~nciais, sem faço, ~ pr~ito de saudade por sua. morte. inesperada,
êxito, apesar dos esforços dos que o assistiram, bus- nas pnmelras h?ras~a segunda-feira, ab~lndo uma la-
cando a superação da crise cardíaca que o atingira. cuna entre os cldadaos de bem do Ceara.

Parlamentar em duas Legislaturas, sempre com EI~ foi um líder co~sciente de ~uas r,espon~ab~i-
expressiva votação, o saudoso extinto era figura ben- dades diante dos ~esaflos que a Vida publica Im~
quista nos círculos políticos locais, mercê de seu per- aos homen~ vocaclonad?s ~ara a tarefa de construir
manente bom humor descontraindo os círculos soci- o desenvolvimento economlco e o bem-estar de nos-
ais que habitualme~te freqüentava em Fortaleza e sa população.
nas comunas nas quais exercia reconhecida lideran- O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
ça pessoal. peço a palavra pela ordem.

Empresário da larga visão, criou a conceituada O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
transportadora Mudanças Confiança, expandindo-a VExa. a palavra.
gradualmente, até vir a alcançar as principais Capita- O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Pela
is brasileiras. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Em Brasília, ainda no final da década de 70, es- Sras. e Srs. Deputados, estamos aguardando o início
tive presente à inauguração dos escritórios de sua fir- da Ordem do Dia. Queremos votar a Medida Provisó-
ma, juntamente com outros Senadores e Deputados ria n° 66 e a proposta de emenda constitucional que
de nossa bancada, estimuladores do afã expansionis- trata da iluminação pública, de interesse dos cerca de
ta que ele passara a cumprir com êxito incomparável. 5.600 Municípios deste País.

Sem mais pleitear mandato eletivo, continuava a Há um amplo acordo em torno da Medida Provi-
ser, porém, presença acatada nos eventos sociais, sória n° 66, que atende vários aspectos de interesse
distribuindo simpatia por entre o seu vasto círculo de nacional. O primeiro deles é dar ao Governo Lula as
admiradores. Ainda recentemente, com o patrocínio mesmas condições de arrecadação do Governo Fer-
da ASSEDEC, da qual é Presidente o ex-Deputado nando Henrique Cardoso. Segundo, um pacto fiscal
Mozart Gomes de Lima, Otacílio Correia lançou apre- com as empresas brasileiras devedoras de impostos

<......__._-----_••_--------------_._-------
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federais e contribuições previdenciárias. Milhares e
milhares de empresas que estão sendo apenadas por
não pagarem seus impostos e contribuições alimen
tam grande esperança na aprovação da Medida Pro
visória n° 66. Outras tantas milhares de empresas de
sejam ter o direito de optar pelo Simples, o regime
simplificado de pagamento de impostos federais.

OSimplesé um sucesso absoluto. Hoje, 2 mi
1hões de empresas já optaram pelo Simples, regime
que foi instituído pela Câmara dos Deputados por in
termédio da Frente Parlamentar em Defesa da Micro
e Pequena Empresa, um grupo de Parlamentares que
criou esse regime simplificado de pagamento de im
postos federais, o qual assegura a geração de empre
gos e a viabilidade da média, da pequena e da micro
empresa brasileira.

Estamos na expectativa da aprovação da Medi
da Provisória n° 66 porque ela contempla a inclusão
de seis novas categorias noSimplesfederal- estamos
chamando-o deSimplesll1 - e ainda traz a solução
para o problema das cooperativas brasileiras.

Afirmo com a convicção de quem conhece o tema
que, se não for aprovada a Medida Provisória n° 66, as
cooperativas ficarão inviabilizadas por uma tributação
que nunca deveria ter havido sobre o ato cooperado,
princípio inserido no texto constitucional brasileiro.

Espero que o impasse das últimas duas semanas,
o caso Minas Gerais, tenha sido resolvido. O Governa
dor Itamar Franco, nessa matéria, ganha o prêmio, por
que conseguiu, ao mesmo tempo, modificar duas leis.
S.Exa. revogou a Lei de Responsabilidade Fiscal, não a
cumpriu, desrespeitando a legislação brasileira que tra
ta dos bons procedimentos administrativos, ignorando a
velha partida dobradaSimplesde receita e despesa.
S.Exa. não conseguiu controlar os recursos do seu
Estado e introduziu a "lei da irresponsabilidade fiscal 
LIP'. Há ainda a "lei de Gerson", segundo a qual se deve
levar vantagem em tudo, agora chamada "lei Itamar
Franco", porque ele quer levar vantagem nos momentos
mais difíceis da vida do Brasil.

Queremos responsabilidade fiscal e entendimen
to nacional. Com a Medida Provisória nO 66, teremos o
primeiro entendimento entre o novo Governo e o Con
gresso Nacional, com participação do atual GoV6'no.
Este é um momento de negociação, de entendimento.

Sempre afirmei que o Governo Lula deve ter em
2003 a mesma arrecadação com que contou o Gover
no Fernando Henrique Cardoso, para poder aplicar
seu plano de governo.

Caso o Governo Lula tenha menos receita do
que o atual Governo, aí sim poderá alegar que não
teve condições de fazer o que pretendia, porque o

Congresso Nacional não lhe deu guarida, não lhe deu
condições de realizar uma boa administração.

A regra básica é esta: aprovamos a Medida Pro
visória n° 66, que contempla esses aspectos de que
falei, garante a receita e, além de vários outros pontos
importantes, traz o fim da cumulatividade.

Essa discussão sobre cumulativo e não cumula
tivo é a mais estúpida que já vi. As duas formas de tri
butação são ruins, são dois animais da mesma espé
cie. Elas são malignas para a economia, para a gera
ção de emprego e renda e para o nosso País. Afirmo e
reafirmo: tanto o tributo cumulativo quanto o não cu
mulativo devem ser extintos.

O Brasil deveria ter uma tributação direta, mono
fásica, na origem e no destino, um imposto de renda
forte e o imposto sobre a propriedade. Se o País qui
ser crescer e prosperar, deverá fazer uma modifica
ção nesse sentido. O sistema atual nos levou ao de
crescimento, levou milhões de pessoas ao desempre
go. Qualquer tentativa de consertar o que não tem
conserto dá nisso.

Em todo caso, como esse é o acordo, voto a seu
favor. Mesmo não gostando do projeto da não-cumu
latividade, votarei pelo acordo, a fim de que o Gover
no tenha as condições que estão sendo solicitadas.

Era o que tinha dizer.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito este
raro privilégio para registrar desta tribuna um dos fa
tos da maior relevância no combate à poluição dos
cursosd'águado País, que marca, de uma forma mui
to forte, a região de Piracicaba. Trata-se do início do
processo de reversão da degradação, esse fenômeno
deletério em grande escala que caracterizou nossos
rios na segunda metade do século que terminou.

Nesta sexta-feira, o Governo Federal, por inter
médio da Agência Nacional de Águas, assinará con
vênios com diversos Municípios da Bacia do Piracica
ba e da Bacia do Paraíba do Sul - duas das mais de
gradadas bacias do Estado de São Paulo, que foram,
nos últimos anos, exemplos de como se consegue
tratar mal nossos rios.

Por meio do Programa de Despoluição de Baci
as Hidrográficas - PRODES, da Agência Nacional de
Águas, o Governo Federal vai pagar 8 milhões de rea
is por esgotos tratados. Com a contrapartida dos Mu-
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nicípios, aproximadamente 20 milhões de reais serão
utilizados para tratar os esgotos, diminuindo a polui
ção e, acima de tudo, melhorando a qualidade da
água de nossos rios.

Não serão apenas as cidades beneficiadas que
receberão esses recursos, mas toda a região. A cida
de de Piracicaba, que é o último Município da Bacia
de Piracicaba, recebe o esgoto de todas as cidades a
montante. Agora, com o tratamento do esgoto das ci
dades de Santa Bárbara, Americana, Campinas 
uma das primeiras a conseguir aprovar um projeto na
Agência Nacional de Águas -, o Município de Piraci
caba' embora a Prefeitura não tenha apresentado ne
nhum projeto à ANA, será um dos grandes beneficiá
rios, porque as águas que chegam até a cidade já es
tarão menos poluídas com essas estações que serão
construídas nas cidades a montante.

Trata-se de um processo de grande importância.
Já temos os resultados. Pesquisas conduzidas pelo
DATASUSmostram que, no Brasil, de cada dez leitos
hospitalares, sete são ocupados por pessoas que
contraíram doenças transmitidas pela água, as cha
madas doenças de veiculação hídrica. Portanto, 70%
da ocupação dos hospitais brasileiros deve-se à
transmissão de doenças pela água sem tratamento.
Por isso, quando se faz saneamento básico, quando
se consegue reverter a degradação dos nossos rios,
o primeiro índice de desenvolvimento social que apre
senta resultados quase imediatos é o de mortalidade
infantil, que despenca nas regiões onde foi feito o sa
neamento básico completo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
também registrar a participação do Vice-Presidente
da República, Marco Maciel, que, há mais ou menos
quinze dias, recebeu uma comitiva dos Prefeitos da
região. Na oportunidade, S.Exa. estava substituindo o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que viajava
ao exterior, mas se comprometeu em liberar esses re
cursos, os quais, graças ao seu empenho e ao do Dr.
Jerson Kelman, que faz um excelente trabalho à fren
te da ANA, serão liberados nesta sexta-feira. Isso
marca, de forma muito clara, o grande esforço do Go
verno Fernando Henrique na área ambiental e de sa
úde pública para reverter a poluição que degradou
nossos rios nos últimos cinqüenta anos.

O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, está causando espécie à po-

pulação o trancamento da pauta desta Casa, que há
muito não vota matérias que estão sobrecarregando
a Mesa Diretora.

Por exemplo: está em tramitação projeto que cria
183 Varas da Justiça Federal do Brasil, quatorze das
quais no Estado de V.Exa., Sr. Presidente, especifica
mente na sua cidade, Barreiras; as restantes seriam
criadas na minha cidade, Vitória da Conquista, em Fei
ra de Santana, Juazeiro, Itabuna, Eunápolis, Paulo
Afonso e tantas outras importantes cidades da Bahia.

Há um sem-número de projetos na Mesa que
não são votados. A população pergunta qual a razão
de a Câmara dos Deputados não desobstruir a pauta,
deixando de votar projetos de grande importância
para a sociedade brasileira.

Sr. Presidente, outra matéria de grande impor
tância é o projeto de conversão apresentado pelo
eminente Deputado Benito Gama, que traz grandes
benefícios à sociedade brasileira, por tratar do Pro
grama de Recuperação Fiscal, o REFIS, de grande al
cance social, que esta Casa instituiu e aprovou. Reno
vado, o REFIS vai de novo beneficiar milhares de em
presas que estão em dificuldades financeiras e que
poderiam estar recolhendo suas contribuições e seus
impostos para os cofres da União.

Sr. Presidente, quero referir-me também à am
p�iação do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte, o Simples, outra medi
da de grande alcance social que agora será ampliada
para propiciar mais uma gama extraordinária de be
nefícios às pequenas empresas, conforme prevê a
Medida Provisória n° 66.

Quero mais especialmente me referir à isenção
da COFINS para o ato cooperativo. Esta Casa está
prestes a votar a matéria no bojo da Medida Provisória
n° 66, o que vai redimir o cooperativismo brasileiro, que
hoje representa 6% do PIB brasileiro, cerca de 60 bi
lhões de reais, e poderia ser muito mais, porque a nos
sa economia solidária ainda é pequena. Temos muito
poucas cooperativas no Brasil, cerca de 8 mil, contra
80 mil na França e 60 mil nos Estados Unidos, na Itália
e na Alemanha. O reconhecimento do Relator ao ato
cooperativo, determinando a isenção da COFINS para
transações praticadas pelas cooperativas com seus
associados é medida de extraordinário alcance social
e econômico. Esta Casa votará matéria de grande im
portância para a sociedade e para a economia do Bra
sil. Esse é o reconhecimento ao cooperativismo, que
infelizmente levou muito tempo para ser assimilado pe
las autoridades fazendárias e fiscais do nosso País.

-----_.,---
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Por isso, Sr. Presidente, quero fazer coro com
aqueles que se têm manifestado em favor da votação
da Medida Provisória nO 66, não apenas para desobs
truir a pauta, mas também para permitir que votemos
tantas outras matérias que estão nas gavetas da
Mesa Diretora, atendendo urgentemente às aspira
ções de grandes setores da sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer.

e SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Com a
palavra, pela ordem ,o nobre Deputado Rafael Guerra.

e SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna falar do projeto de
lei que estou apresentando sobre a política nacional de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor far
macêutico, tema que considero da maior importância.

Estamos no final da Legislatura, mas o projeto é
fruto de longa discussão que tenho travado com enti
dades do setor farmacêutico e com o Conselho Nacio
nal de Saúde. Creio que sua apresentação neste mo
mento visa propiciar o debate do assunto pela Nação.

Gostaria de fazer algumas observações em re
lação à área de pesquisa e desenvolvimento tecnoló
gico do setor farmacêutico. São evidentes os fatos
que explicitam a nossa fragilidade em matéria de pes
quisa e desenvolvimento no setor farmacêutico.

Entre outros verificamos: a) importação diária
de cerca de 7 milhões em insumos farmacêuticos, fár
macos, produtos semi-elaborados e produtos acaba
dos e outro tanto em matéria de equipamentos e dis
positivos de tecnologia médica; b) grande dependên
cia da importação de matérias-primas farmacêuticas,
em especial princípios ativos, em vista de a produção
nacional suprir menos do que 20% da demanda inter
na; c) crescente e assustador déficit na balança co
merciai específica, que no período de 1992 a 1999
cresceu 1.110%, com tendência a se tornar cada vez
mais significativo (Dados da CPI dos Medicamentos
da Câmara dos Deputados); d) doenças de alta preva
lência no País, que carecem de melhores soluções te
rapêuticas, tais como malária, leishmaniose, filariose,
doença de chagas, esquistossomose e hanseníase,
entre outras; e) baix íssimo índice de descobertas e de
inovações no setor farmacêutico, apesar da riqueza
de nossa cultura e medicina popular e da diversidade
dos nossos recursos naturais, em especial da nossa
flora e fauna; f) os impactos negativos da dependên
cia tecnológica e da ausência de pesquisas e inova
ções no que se refere ao reconhecimento de patentes
de produtos e processos, o que nos força à posição
de mercado consumidor, com dificuldades cada vez

maiores de quebrar o círculo vicioso do subdesenvol
vimento no setor farmacêutico.

Se adotarmos a categorização proposta por Ja
cob Frankel, emérito professor da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, para os estágios do desenvolvimento
tecnológico do setor farmacêutico, veremos que a in
dústria farmacêutica brasileira tem domínio apenas do
terceiro e quarto estágios, respectivamente, a produção
de medicamentos e a tecnologiade comercialização, ou
seja, o sofisticado esquema de marketing que as em
presas operam para fazer valer suas marcas.

Quanto ao primeiro estágio, que se caracteriza
pela pesquisa e pelo desenvolvimento de novos prin
cípiosativos, fármacos, equeagregam maior valor ao
produto, somam menos do que incipientes.

Quanto ao segundo estágio, o da produção in
dustrial de fármacos, que agrega mais valor em tec
nologia de processos, nosso parque produz apenas
cerca de 20% do que consumimos. A CPI dos Medi
camentos reuniu informações que compuseram preo
cupante diagnóstico sobre o assunto.

Entre os obstáculos apontados pela referida CPI
estão o baixo investimento dos laboratórios farma
cêuticos brasileiros em pesquisa e desenvolvimento e
o fato de as empresas multinacionais não terem inte
resse em realizar pesquisa no Brasil.

Aponta o relatório da CPI que o futuro da indús
tria farmacêutica nacional, caso não seja estimulada
a pesquisa no País, será limitada pelo seguintes fato
res: a) desaceleração da produção de medicamentos
produzidos no Brasil pelas multinacionais; b) concen
tração do saber tecnológico nas empresas multinaci
onais ensejados pela proteção patentária; c) baixo ní
vel de investimentos dos laboratórios nacionais em
pesquisa e desenvolvimento.

A CPI apontou também a inexistência ou a insu
ficiência de políticas oficiais de apoio e incentivo ao
desenvolvimento, para que nossas empresas possam
ampliar sua atuação no primeiro e no segundo estági
os tecnológicos.

A Política Nacional de Medicamentos, instituída
no Brasil pela Portaria n° 3.916, de 30 de outubro de
1998, destaca a questão do desenvolvimento científi
co e tecnológico como uma das suas principais dire
trizes, em face da importância do setor farmacêutico
para a saúde e o desenvolvimento nacionais.

Não é diferente o entendimento da política de
medicamentos para o MERCOSUL, Bolívia e Chile,
definida pelos Ministros da Saúde desses países, me
diante o Acordo n° 5, de 2000, também aprovado pelo
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Conselho do Mercado Comum, instância maior do
MERCOSUL.

Tal documento explicita a preocupação dos Esta
dos signatários quanto à tendência crescente de de
pendência do setor farmacêutico, que tem reflexos ne
gativos não apenas no domínio da economia, mas tam
bém e principalmente no campo sanitário, do bem-estar
social, do desenvolvimento e do futuro das nações.

Esse projeto de lei é decorrência de mobilização
expressado Conselho Nacional de Saúde, que, no ano
de 2001, promoveuSimplesdebate de estudo sobre o
setor farmacêutico brasileiro, com a participação dos
mais variados atores desse cenário no plano nacional.

Foi a partir desse documento que elaboramos a
presente proposição de lei, por entendermos que o
assunto tem alta relevância social e merece legisla
ção básica geral que oriente e encaminhe alternativas
para o desenvolvimento da pesquisa e da indústria do
setor farmacêutico no País.

A continuar a tendência atual, permaneceremos
como fornecedores de matérias-primas e importado
res de produtos manufaturados, pagando altos preços
às empresas estrangeiras. Não tem sentido deixarmos
de pesquisar e desenvolver produtos de alta tecnologia
a partir dos nossos recursos naturais e culturais.

Certos de que a iniciativa tem grande importân
cia para nosso desenvolvimento, solicitamos a espe
cial atenção dos Deputados desta Casa para sua
apreciação e aprovação.

Agradeço a compreensão do Sr. Presidente e
dos pares da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Inocêncio Oliveira,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.
S.Exa. dispõe de dez minutos para o seu pronuncia
mento.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, não pretendia voltar ao as
sunto. Tenho, porém, de fazê-lo, porque me sinto mui
to incomodado com as mentiras, calúnias e infâmias
que, por três semanas consecutivas, vêm sendo di
vulgadas pela revista ISTOÉ.

Que País é este em que assacam contra a honra
de um homem público, nada apresentando contra ele,
e tentam, usando um processo nazi-fascista, transfor
mar em verdade a mentira diversas vezes repetida?
Que País é este em que o depoimento de um melian
te, um criminoso, 17vezes preso, assaltante confesso
de bancos, tem mais valor do que o de dezenas de
políticos do Nordeste? Que País é este em que uma

pessoa, para provar sua honra, pede para ser profun
damente investigada e medida alguma é tomada?

Sr. Presidente, se isso acontece com o Líder de
um grande partido, o que poderá acontecer com um
cidadão comum, como o Sr. Altevir Leo Martin, a
quem nem conheço e que está sendo prejudicado,
ameaçado de perder suas representações comercia
is, porque, uma vez, a revista o fez passar por laranja
e, outra, por vendedor de coco, por camelô. E ele não
é nada disso! É bispo da Igreja Mórmon, representan
te de produtos Natura e de um grande laboratório na
Paraíba. Uma vez disseram que sua renda era de 17
mil reais; outra, de 21 mil reais, agora dizem que tem
renda de 63 mil reais por ano! Essa pessoa não me
conhece, e eu não o conheço.

O criminoso, segundo declara a ISTOÉ, disse
que buscou dinheiro numa concessionária FIAT, cujo
nome ele não sabe, assim como também não sabe o
nome do funcionário com quem tratou; entregou o di
nheiro ao Sr. Marcelo, que seria sócio de uma empre
sa que haveria em determinado edifício. A empresa
citada, porém, não tem sócio chamado Marcelo; seus
sócios são apenas dois: Geraldo Pereira Guedes e
Germano Pereira Guedes. Na empresa não há ven
dedor nem corretor de imóveis chamado Marcelo, a
principal testemunha.

Que País é este?! Como o Ministério Público da
Paraíba se nega a receber a escritura, o contrato de
compra e venda registrado no Cartório de Notas e
Ofícios de Tambaú, mostrando, por meio de recibo, a
origem do dinheiro - uma indenização trabalhista de
70 mil reais e 30 mil reais oriundos da venda de uma
caminhonete Hilux? Simplesmente, recusam-se a re
ceber o contrato, porque já têm idéia firmada sobre o
assunto.

Que País é este em que a imprensa resolve re
quentar a mesma matéria três vezes, sem nada de
novo e sem nenhuma prova? A única existente é um
apartamento - e eu nada tenho a ver com ele.

Nada tenho a ver com Altevir Leo Martins. Repito,
Sr. Presidente: ele não me conhece, eu não o conheço.
Nunca falei com ele sequer ao telefone, nem sei quem
é. Eu não mechamo Manoel, não moro em Niterói, nem
uso a Cantareira. Nada tenho a ver com isso!

Que País é este em que o cidadão não tem o direi
to de pedir justiça? Não quero a defesa desta Casa. Qu
ero justiça! Quero que o Ministério Público mande a Po
lícia Federal investigar o assunto. Quero que o Procura
dor-Geral da República atue-como já pedi diversas ve
zes. Estão aqui as notas. Estão aqui as escrituras.

Que País é este em que cabe ao acusado e não
ao acusador o ônus da prova?

......_.~._---_.- _ -., _,._---------- ,-----------",.,
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Todos os meus amigos me aconselharam a não
voltar ao assunto, mas tenho de fazê-lo. Estou me sen
tindo incomodado, ferido na honra. A imprensa nacio
nal não deu credibilidade alguma a isso. Duas outras
revistas publicaram notícias, mas não lhes deram cre
dibilidade. À Polícia Federal, que colheu depoimentos
em Recife, Natal e Fortaleza, também não deram cre
dibilidade. Mas se uma revista resolve acusar outros,
eu não tenho nada com isso. Eles que se defendam.

Volto a repelir, aqui e agora: se houver um único
fato, umavírgula, um ponto, uma palavra, uma frase que
me diga respeito, eu não serei digno de pertencer a esta
Casa. Não conheço o Sr. Altevir Leo Martins, tampouco
o Sr. Alexandre Magero de Araújo. Não tenho conta em
dólar. Nunca negociei com agência de câmbio, com a
Anacor Turismo e Viagens ou com a Norte Câmbio Tu
rismo. Nunca troquei, comprei ou transferi dólares para
parte alguma, porque eu não os tenho.

Estão autorizados a ir à minha casa na hora em
que quiserem. Já quebrei o meu sigilo bancário, fiscal
e telefônico e o de minha empresa.

Que País é este em que não se pode exigir justi
ça? Meus amigos, estou incomodado, ferido. Desafio
essa revista: se ela tiver ética, que publique alguma
prova contra mim, e eu renunciarei ao meu mandato.

É preciso dar um basta nisso! Estou ingressan
do hoje com queixa-erime contra a revista ISTOÉ.
Estou entrando com pedido de direito de resposta na
primeira página. Vou verificar se o cidadão tem direito
à justiça neste País.

Srs. Deputados, infelizmente, trata-se de um ban
dido, que se diz investigador, que faz chantagem con
tra dezenas de políticos do Nordeste, inclusive contra
mim. A Polícia Federal diz que ele faz chantagem, sabe
algo da vida das pessoas e oferece fatos reais para dar
um pouco de verossimilhança ao que diz.

Meus amigos, será possível que uma pessoa
dessa espécie, que faz chantagem sem prova, sem
nada, mereça confiança?

Quanto ao Procurador da Paraíba, ele precisa ter
mais responsabilidade. Se ele não tiver resposta para
as perguntas que lhe mandei fazer, se não tiver algo
concreto para dizer, se não responder ao que pergun
tei e se não souber dizer se o Sr. Marcelo existe ou não,
vou processá-lo. Porque se não existe, não recebeu o
dinheiro que a pessoa disse que lhe entregou; se o Sr.
Marcelo não é sócio da firma, então isso não existe, foi
um engodo, uma armação, uma montagem.

Se o Sr. Altevir Leo Martins se diz bispo de uma
igreja e representante de produtos Natura e afirma ter
renda de 63 mil reais por ano e não de 17 mil reais
mensais, foi armação, porque ele não tem dois CPFs,

como querem insinuar, para dizer que ele é laranja
um CPF é dele, o outro é da mulher, segundo diz. E
ele está disposto a ir a qualquer instância testemu
nhar que foi pressionado para dizer que me conhecia
e que tinha comprado um imóvel de mim.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não que
ro a defesa de ninguém. Repito: quero justiça, em be
nefício da honra e da dignidade dos homens públicos
deste País!

o Sr. Saulo Pedrosa, § 2° do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Aécio
Neves, Presidente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS
Alceste Almeida PL PLlPSL
Almir Sá PPB
Robério Araújo PLPLlPSL
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB

Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSBPSB/PCdoB

Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Total de Amapá 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PLPLlPSL
Socorro Gomes PedoB PSB/PCDOB
Total de Pará 9

AMAZONAS
Luiz Fernando PPS
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoS PSB/PCdoB
Total de Amazonas 3
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RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPSPDT/PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS
Total de Rondônia: 3

ACRE

Clóvis Queiroz PFL
João Tota PPB
Márcio Bittar PPS PDT/PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Zila Bezerra PTB
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Igor Avelino PMDB
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Cesar Bandeira PFL
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB
Neiva Moreira PDT PDT/PPS
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PLPLlPSL
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PFL
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PLPLlPSL
Aníbal Gomes PMDB
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Crescêncio Pereira Jr. PFL
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCdoB
José Linhares PPB

José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 20

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PSDB
Gessivaldo Isaias PMDB
Marcelo Castro PMDB
Paes Landim PFL
Roberto John PT
Themístocles Sampaio PMDB
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Henrique Eduardo Alves PMDB
Laíre Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PSDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PTB
Damião Feliciano PMDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Ricardo Rique PSDB
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB
Inocêncio Oliveira PFL

, ""_._..-_...._----------------_.
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João Colaço PSOB
José Chaves PMOB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PSOB
Marcos de Jesus PLPLlPSL
Pedro Eugênio PT
Ricardo Fiuza PPB
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Divaldo Suruagy PST
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCOOB
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PTB
Olavo Calheiros PMOB
Regis Cavalcante PPS POT/PPS
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão PPS POT/PPS
Jorge Alberto PMOB
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMOB
Eraldo Tinoco PFL
Eujácio Simões PLPLlPSL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PFL
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB
Jaques Wagner PT
João Almeida PSOB
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior PMOB
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSOB
Leur Lomanto PMOB
Luiz Alberto PT
Luiz Moreira PFL
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Pedro Irujo PFL
Saulo Pedrosa PSOS
Waldir Pires PT

Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSOB
Antônio do Valle PMOB
Bonifácio de Andrada PSOB
Cabo Júlio PST
Carlos Mosconi PSOB
Custódio Mattos PSOB
Oanilo de Castro PSOB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSOB
Fernando Oiniz PMOB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMOB
Herculano Anghinetti PPB
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMOB
João Magno PT
José Militão PTB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSLPLlPSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMOB
Maria do Carmo Lara PT
Mário de Oliveira PST
Mauro Lopes PMOB
Narcio Rodrigues PSOB
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires POT POT/PPS
Osmânio Pereira PSOB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PLPUPSL
Rafael Guerra PSOB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PLPLlPSL
Saraiva Felipe PMOB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Silas Brasileiro PMOB
Tilden Santiago PT
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSOB
Walfrido Mares Guia PTB
Total de Minas Gerais: 41

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSOS
João Coser PT
José Carlos Elias PTS
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José Carlos Fonseca Jr. PFL
Magno Malta PLPLlPSL
Marcus Vicente PPB
Nilton Baiano PPB
Rita Camata PMDB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB
Almerinda de Carvalho PPB
Bispo Rodrigues PLPLlPSL
Candinho Mattos PSDB
Carlos Santana PT
Dr. Heleno PSDB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PPB
Francisco Silva PST
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
João Mendes PFL
Jorge Bittar PT
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luisinho PPB
Milton Temer PT
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB
Miro Teixeira PDT PDT/PPS
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Gripp PLPLlPSL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS
Wanderley Martins PSB PSB/PCdoB
Total de Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PcdoB PSB/PCDOB
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Bispo Wanderval PLPLlPSL
Corauci Sobrinho PFL

Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL PLlPSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB
Dr. Hélio PDT PDT/PPS
Duilio Pisaneschi PTB
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS
Julio Semeghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB
Marcos Cintra PFL
Medeiros PLPLlPSL
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB
Rubens Furlan PPS PDT/PPS
Sampaio Dória PSDB
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PLPLlPSL
Wagner Rossi PMDB
Xico Graziano PSDB
Zé índio PMDB
Total de São Paulo: 50

MATO GROSSO

Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PSDB
Taté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PLPLlPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 7
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DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PcdoB PSB/PCDOB
Geraldo Magela PT
Jofran Frejat PPB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Tadeu Filippelli PMDB
Wigberto Tartuce PPB
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Aldo Arantes PCdoBPSB/PCDOB
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PLPLlPSL
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PPB
Zé Gomes da Rocha PMDB
Total de Goiás:14

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PTB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PT
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL

Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Oliveira Filho PLPLlPSL
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS PDT/PPS
Santos Filho PFL
Total de Paraná: 22

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja PDT PDT/PPS
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti PPB
Leodegar Tiscoski PPB
Luci Choinacki PT
Paulo Gouvêa PFL
Serafim Venzon PDT PDT/PPS
Vicente Caropreso PSDB
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT PDT/PPS
Alceu Collares PDT PDT/PPS
Ary José Vanazzi PT
Augusto Nardes PPB
Beto Albuquerque PSB PSB/PCDOB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci PDT PDT/PPS
Esther Grossi PT
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB
Fetter Junior PPB
Fioravante PT
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PLPLlPSL
Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS
Tarcisio Zimmermann PT
Wilson Cignachi PMDB
Total de Rio Grande do Sul: 22



Vamos fechar o acordo com o sentimento de
que, ao fazê-lo, estamos legislando em favor dos inte
resses maiores do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre

a Mesa o seguinte requerimento:
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, a retirada de pauta da Medida Provisória
n° 66, de 2002, constante do item 1 da Ordem do Dia
desta sessão.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Líder Ino
cêncio Oliveira, consulto V.Exa. sobre o requerimento
que solicita a retirada de pauta da Medida Provisória
n° 66. Errei ao fazer esse novo entendimento? Está
retirado o requerimento?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Retirado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dênciaagradece a V.Exa. mais esse importante gesto.

O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Questão de or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, na reunião de 26 de novembro deste ano da Co
missão de Comissão de Constituição e Justiça e de
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista É certo, porém, que pediremos verificação da
de presença registra o comparecimento de 350 Se- votação no que concerne à alíquota de 27,5% do
nhores Deputados. Imposto de Renda, porque ela não está presente nas

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se receitas orçamentárias para 2003.
passar à apreciação da matéria que está sobre a Não venham dizer que o Partido da Frente Libe-
mesa e da constante da Ordem do Dia. ral deseja inviabilizar o novo Governo! Ao contrário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1. Queremos ajudá-lo, mas votaremos contra a Contri
buição sobre o Lucro Líquido das empresas. Não pe-

MEDIDA PROVISÓRIA N° 66-A, DE 2002 diremos verificação de votação, porque essa é a linha
(Do Poder Executivo) programática do PFL. Somos contrários à criação de

Discussão, em turno único, da Medi- impostos, taxas e contribuições, bem como ao au-
da Provisória n° 66, de 2002, que dispõe mento de alíquotas de impostos, taxas e contribui-
sobre a não-cumulatividade na cobrança ções, na certeza de que, ao fazê-lo, desestimulamos
da contribuição para os Programas de o setor produtivo na geração de renda e emprego
Integração Social {PIS} e de Formação do neste País.
Patrimônio do Servidor Público {PASEP}, Sr. Presidente, o Deputado Benito Gama mere-
nos casos que especifica; sobre os pro- ce toda a nossa consideração pela maneira correta
cedimentos para desconsideração de como tem procurado elaborar tão difícil parecer, como
atos ou negócios jurídicos, para fins tri- eu dizia, transformando uma colcha de retalho ou a
butários; sobre o pagamento e o parcela- própria Arca de Noé em projeto com princípio, meio e
mento de débitos tributários federais, a fim.
compensação de créditos fiscais, a de
claração de inaptidão de inscrição de
pessoas jurídicas, a legislação aduanei
ra, e dá outras providências. Tendo pare
cer do Relator designado em Plenário
pela aprovação desta e das emendas nOs
2, 24, 34, 35, 37, 38, 48, 52 e 53, na forma
do Projeto de Lei de Conversão n° 31, de
2002; e pela rejeição das demais emen
das apresentadas, considerando-se pre
judicadas as Emendas nOs 18, 19 e 20
{Relator: Sr. Benito Gama}.

Prazo na Comissão Mista: 12/9/02
Prazo na Câmara: 26/9/02
Prazo para sobrestar a pauta: 14/10/02

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aca
bo de receber em meu gabinete, em nome do Partido
da Frente Liberal e do Relator Benito Gama, os líde
res dos partidos com assento nesta Casa.

Quero dar o testemunho da maneira como o Re
lator, levando em consideração os mais sagrados in
teresses do País, tem procurado, junto com o PFL, o
caminho que permita a não-cumulatividade do
PIS-PASEp, para que o REFIS se torne realidade; o
Simples, prioridade, e o ato cooperativo seja definiti
vamente resolvido.

._-----_.-._---_._--_.
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Redação, o nobre Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh formulou questão de ordem relativa à tramita
ção do Projeto de Lei nO 7.015, do Poder Executivo,
que institui o Fundo Constitucional do Distrito Federal.
Suscitou o questionante o precedente do Projeto de
Lei n° 551, de 1999, do Deputado Geraldo Magela, de
igual teor, devolvido ao autor pela Mesa desta Casa
sob o argumento de que se tratava de matéria objeto
de lei complementar.

Naquela ocasião, considerando a relevância da
matéria para o Distrito Federal, o precedente suscita
do e decisões anteriores desta Casa sobre o tema, a
Comissão remeteu a proposição à Mesa Diretora
para que se transforme o Projeto de Lei 7.015, de
2002, em projeto de lei complementar, vindo a Presi
dência a decidir a questão de ordem nesse sentido,
com supedâneo no art. 165, § 9°, inciso 11, da Consti
tuição Federal.

Por outro lado, em reunião posterior, realizada
no dia 3 de dezembro, o ilustre Deputado Zenaldo
Coutinho formulou questão de ordem visando a que
os projetos de lei ordinária que instituem fundos e que
estivessem em tramitação na Comissão fossem tam
bém transformados em projetos de lei complementar,
a exemplo do projeto que cria o Fundo do Distrito Fe
deral, ao fundamento da eqüidade, uniformidade de
procedimentos e economia processual.

Ponderando os argumentos do Deputado Zenal
do Coutinho, considerei procedentes seus fundamen
tos, motivo pelo qual entendi oportuno aprofundar o
estudo da matéria.

Analisando a jurisprudência do Supremo Tribu
nal Federal, verifiquei a existência de decisão que in
deferiu medida cautelar em ação direta proposta con
tra a Medida Provisória n° 1.601, de 1997, quecriao
Fundo de Garantia para Promoção da Competitivida
de - FGPC, pela ausência de plausibilidade jurídica
na tesede ofensa ao art. 165, § 9°, inciso 11, da Consti
tuição Federal, que exige, antes da criação de fundos,
que as condições gerais para sua instituição sejam
deferidas por lei complementar.

Naquele caso, o egrégio Supremo Tribunal Fe
deral afastou a alegação de vício formal da citada me
dida provisória instituidora de fundo, sob o argumento
de que a Lei n° 4.320, de 1964, recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, com status de lei com
plementar, em seus arts. 71 a 74, define e impõecon
dições para a instituição de "fundo especial"
(ADIN-MC n° 1.726-DF, Relator: Ministro Maurício
Corrêa, 16 de setembro de 1998).

Com base nesse precedente jurisprudencial,
este Deputado, ora na Presidência da Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação, convenceu-se
de que a formalização da criação de fundos deve se
dar por lei ordinária e decidiu, em sede de questão de
ordem, que a matéria, em verdade, é objeto de lei or
dinária.

Tal decisão, contudo, assim como a prolatada
na mencionada questão de ordem do Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, restou irrecorrida, motivo pelo
qual se mostra premente à definição dessa matéria
pela Presidência da Casa, para aplicação uniforme
das normas vertentes.

Destarte, diante do mencionado precedente do
Supremo Tribunal Federal e da necessidade de pacifi
cação da matéria no âmbito desta Casa, formulamos,
com fundamento no art. 95 da Lei Interna, questão de
ordem sobre qual o veículo normativo adequado para
a instituição de fundos - se lei complementar, corno
entendera inicialmente a Presidência desta Casa, ou
se lei ordinária, como entendeu a Presidência da Co
missão de Constituição e Justiça -, visando à elucida
ção do disposto no art. 137, inciso I, do Regimento
Interno desta Casa c/c o art. 165, § 9°, inciso 11, da
Constituição Federal.

É a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de

responder à questão de ordem do nobre Deputado
Ney Lopes, ilustre Presidente da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, prorrogo a sessão por
uma hora.

Trata-se de matéria realmente importante.
Peço a atenção do Plenário, uma vez que a deci

são que esta Presidência tomará implica questões ex
tremamente relevantes hoje como no passado - haja
vista os fundos criados por esta Casa e, sobretudo, os
que serão criados em breve.

O nobre Deputado Ney Lopes suscitou questão
de ordem expressando dúvida sobre a aplicação do
Regimento Interno relativamente ao disposto no art.
165, § 9°, inciso 11, da Constituição Federal. O questio
nante manifesta o seu convencimento de que a inter
pretação da matéria evoluiu e que, em vista de deci
são do Supremo Tribunal Federal, a proposição legis
lativa na espécie deverá ser formalizada como projeto
de lei ordinária.

Numa rápida interpretação histórica, consta
ta-se que a matéria sobre a criação de fundos se en
contra disciplinada na parte permanente da nossa
atual carta política, no teor do disposto nos arts. 161,
inciso 11,165, § 9°, inciso 11,167, inciso IX, e 192, inci
so VI. Nas Disposições Transitórias, a Constituição
Federal, em seu art. 36, determinou a extinção deto
dos os fundos à época existentes, excetuados os re-
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sultantes de isenções fiscais e os de interesse da de- lo e bastante vagos, referir-se-iam tão-somente a fun-
fesa nacional, caso o Congresso Nacional não o es- dos especiais, desabrigando totalmente os demais
tratificasse no prazo de dois anos da data da promul- fundos existentes nas leis orçamentárias. Da mesma
gação da Lei Maior. maneira, na decisão do Excelso Pretório, os únicos

Em cumprimento ao mando transitório, a Lei nO fundos mencionados são os chamados fundos espe-
8.173, de 1991, que instituiu o Plano Plurianual ciais. Assim, remanescia a questão sobre a criação e
1991/1995, em seu art. 6°, ratificou os fundos existen- normas gerais de funcionamento dos outros fundos.
tes e este~deu_a sua v~lidade até o ano subseqüente De acordo com a identificação dos técnicos, figu-
ao da pubhca~aoda lei c~mpl~mentar a que se refere ram hoje na Lei do Orçamento mais de dez modalida-
o art. 165, § 9 , da ConstltUlçao Federal. des de fundos, distintas quanto à natureza, fontes de re-

O entendimento prevalec~nte à época era o d~ cursos, aplicação e funcionamento. E, diante da insufi-
q~e~porfo~ça~os arts. 165, ~ 9, e 1?2, VI,.da Constl- ciência normativa, entendeu a Mesa, então, que mais
tUl~ao, a cnaça~ de fund?s so po~ena ser mstrume~- prudente seria a exigência de projeto de lei complemen-
tahzad~ por m~lo.d.e pr~jeto de I~I c~mplementar, eis tar para a instituição e funcionamento dos fundos, a fim
que o sistema jundlco vigente nao dispunha das ba- de torná-los infensos a qualquer ataque judicial.
ses normativas exigidas pela Constituição Federal. .... ,

Considero importante este arrazoado _ repito _ ~ntudo, .h~je, ao ree~ammar a matena a luz do
. t t d . d . - d' entendimento junsprudenclal, sobretudo no tocante

porque nos es aremos oman o aqUi eclsao e f d ... n . r di' . C f
enorme importância para o futuro da tramitação de a~s_un os!a ms I ~clona Iza .osye a p~op~la ons 1-

te'r'las afl'ns t C tUlçao, manifesto mmha convlcçao em Inteira conso-
ma nes a asa. A' " d '1 . D d

D rt . . Co t't' t d . d nancla com o JUIZO o lustre questlonante, eputa oe so e que o propno ns I Uln e enva o, ao . .. . . .
. F d S . I d E A' rt 71 d Ney Lopes, de que, definitivamente, a matena devera

cnar o un o ocla e mergencla, no a . o . I d f d . di' d' .,
ADCT, viu-se compelido a afastar expressamente a ser velcu a a na o~ma e projeto e elor mana, que,
aplicação do art. 165, §9°, 11, deixando claro que a exi- p~r s~a vez, devera conformar-se com ~s ~ormas ge-
gência de lei complementar incidia sobre todos os rals ditadas pelos ~rt. 71 e 74 da Lei n 04:32?, de
fundos. Esse entendimento foi mantido até a decisão 1974, por força do disposto no art. 165, § 9 , mClso 11,
jurisprudencial a que alude o nobre questionante. da L~i ~ai?r~ e, ainda, ~ue tais normas gerais abar-

C f 't f'd d . - d S li' cam mstltUlçao em funCionamento de fundos de qual-om e elO, a re en a eclsao o upremo n-
bunal Federal veio a espancar as dúvidas até então quer natureza.
existentes sobre a exigência constitucional de uma Em conseqüência, determino, desde já, que o
norma geral-aqueserefereo art. 192, VI,daConsti- Projeto de Lei Complementar n° 348-A, de 2002,
tuição Federal - e outra específica para a criação de constante da Ordem do Dia da presente sessão, seja
cada fundo, o art. 165, §9°, inciso 11, da Constituição revertido à sua forma original, devendo ser apreciado
Federal. por esta Casa como projeto de lei ordinária.

Da decisão do Supremo se extraem duas impor- É a decisão da Mesa, e a assina, neste instante,
tantes lições. Primeira: os dois dispositivos magnos se o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
reportam a uma mesma norma jurídica, que conterá as Aécio Neves.
normas gerais sobre a criação dos fundos. Segunda: o O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
ordenamento jurídico em vigor contempla a disciplina peço a palavra pela ordem.
da matéria nos arts. 71 e 74 da Lei nO 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

Infere-se, portanto, que não há exigência de V.Exa a palavra.
duas normas jurídicas tratando do mesmo assunto e O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
que a Lei nO 4.320, de 1964, cuja aplicação havia sido ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de-
afastada pelo Plano Plurianual, foi jurisprudencial- sejo regozijar-me com a sapientíssima decisão de
mente recepcionada e alçada à categoria de lei com - V.Exa. Fui partícipe do debate, na Comissão de Cons-
plementar pela já citada decisão da Alta Corte. tituição e Justiça, e aleguei, em prol da tese, uma sé-

Parecia restar, contudo, questão aparentemente rie de precedentes, entre eles a circunstância de, no
não dirimida pelo Supremo, e que, em face da dúvida, ano passado, haver eu sido Relator da medida provi-
fez com que a Mesa mantivesse a exigência da forma- sória que resultou na Lei n° 10.177, exatamente a que
lização de lei complementar em alguns casos, eis que reformulou os Fundos Constitucionais do Norte. do
os citados artigos da Lei nO 4.320, de conteúdo singe- Nordeste e do Centro-Oeste.

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



DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

O Senhor Deputado Celso Russomano formu
lou questão de ordem na sessão ordinária da Câmara
dos Deputados de 26 de novembro de 2002, referin
do-se à apreciação da Medida Provisória 66, de 2002,
indagando sobre a sua prejudicialidade no tocante
àalíquota do imposto de renda, que neste ano teria
sido baixada para 25% (vinte e cinco por cento) por
decisão desta Casa e que seria novamente majorada
para 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento).

Deduz-se que o ilustre Deputado se refere ao
imposto de renda das pessoas físicas, que, nos ter
mos do art. 1° da Lei 10.451, de 10 de maio de 2002,
obedece às alíquotas constantes das tabelas pro
gressivas mensal e anual que menciona, as quais vi
goram apenas entre 12 de janeiro e 31 de dezembro
de 2002, de acordo com o estatuído no art. 15, inciso
I, da mesma Lei.

Invoca-se, na questão de ordem, o disposto no
art. 163, inciso 1, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados - RICO, que se refere à prejudicialida
de de projetos idênticos.

Verifico que à Medida Provisória 66, de 2002, foi
ofertada a Emenda n° 024, com a qual o seu autor
pretendeu alterar o art. 15 da Lei 10.451, de 2002,
para que a vigência do art. 1° não mais ficasse limita
da a 31 de dezembro de 2002. Assim, nos termos da
Emenda, as tabelas constantes do art. 1° da Lei vigo
rariam indefinidamente a partir de 1° de janeiro de
2002.
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Com a insuspeição de quem não exerce ativida- te da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
de político-partidária no Distrito Federal, e como a ma- ção, Deputado Ney Lopes, pela questão de ordem for-
téria que se discutiu dizia respeito a fundo constitucio- mulada. Também parabenizo V.Exa. e sua equipe, em
na! transformado de lei ordinária em lei complementar, especial o Secretário-Geral da Casa, pela eficiência e
congratulo-me com a decisão de VExa, que vai ao en - rapidez na solução do impass~. Agora teremos condi-
contro do debate que se travou exaustivamente no âm- ções de dar mais agilidade à apreciação dos 33 fun-
bito da Comissão de Constituição e Justiça. dos que tramitam nesta Casa e poderemos, com efi-

A decisão de V.Exa. foi acertada, e agora o Fun- ciência, votar o Fundo de Participação do Distrito Fe-
do Constitucional do Distrito Federal continuará trami- deral ainda esta semana.
tando como lei ordinária, da mesma forma como foi O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre-
proposto pelo Exmo. Sr. Presidente da República. sidência também cumprimenta V.Exa., Deputado Pa-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A partici- ulo Octávio, e toda a bancada do Distrito Federal, pelo
pação de VExa. nos debates ajudou muito no escla- empenho no esclarecimento adequado da questão
recimento da questão e permitiu a este Presidente, de ordem há pouco respondida.
com base em seus costumeiros argumentos viris e O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
fortes, tomar a decisão mais adequada. dência responde neste instante à questão de ordem

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr. formulada na semana passada pelo ilustre Deputado
Presidente, peço a palavra pela ordem. Celso Russomanno, sobre a prejudicialidade da Me-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem dia Provisória n° 66, de 2002.
VExa. a palavra. Questão de Ordem n° 763, de 2002

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, não é função primordi
al de um Parlamentar, de um homem público, ter com
promisso com os erros. A questão de ordem aludida
foi levantada por mim na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

Apesar da decisão da Mesa, o Deputado Mauro
Benevides, em diversas intervenções, trazendo à luz
e ao conhecimento do argüinte decisões próprias do
Supremo Tribunal Federal, fez com que o autor da
questão de ordem retificasse seu entendimento.

Estou de acordo com a decisão da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado

Luiz Eduardo Greenhalgh, mais do que um agradeci
mento, quero registrar a grandeza do gesto de V.Exa.,
que, da mesma forma como esta Presidência, revê
decisões, com o objetivo de chegar à interpretação
mais adequada das matérias, em benelício não espe
cificamente da proposta em tramitação, mas de ques
tões afins que no futuro serão tratadas.

A Presidência cumprimenta VExa. pela de
monstração de espírito público, Deputado Luiz Eduar
do Greenhalgh.

O SR. PAULO OCTÁVIO- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL- DF. Pelaordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome da
bancada de Brasília, cumprimento o ilustre Presiden-



Oficie-se ao autor da questão de or
dem e, após, publique-se.

Em 10 dezembro de 2002. - Aécio
Neves, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência indefere a referida questão de ordem pelas ra
zões expostas neste documento que será encami
nhado ao Deputado e àqueles que dele queiram to
mar conhecimento.

Agradeço mais uma vez ao Deputado Celso
Russomanno a contribuição e o incentivo que tem
dado aos trabalhos desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em face
do entendimento havido para a primeira parte da vo
tação, consulto os Srs. Deputados inscritos para dis
cutir a matéria sobre se abrem mão da palavra.

Chamarei um por um, para saber se S.Exas.
mantêm a inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O primei
ro orador inscrito para discutir a matéria é o Deputado
Pauderney Avelino. S.Exa. tem a palavra para falar
contrariamente.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho a esta tribuna porque entendo que a
medida provisória em pauta é emblemática. O PFL
posicionou-se contrariamente à matéria porque não
quer aumentar ainda mais a carga tributária deste
País.

Por que se busca desesperadamente votar, no
final de um ano, medida que aumenta a alíquota do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, elevando, conseqüentemente, a já ex
cessiva carga tributária com que arcam tanto as pes
soas jurídicas quanto as pessoas físicas?

Temos de ser claros e mostrar a quem interessa
a aprovação da medida provisória. Interessa ao acor
do firmado com o Fundo Monetário Internacional.
Apesar do acordo e da resistência do Partido da Fren
te Liberal, a matéria estará sujeita a contestação no
Supremo Tribunal Federal, porque fere o art. 62 da
Constituição Federal. Sr. Presidente, a medida provi
sória fere o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
segundo o qual toda renúncia fiscal deverá ser acom
panhada de estimativa do impacto orçamentário-fi-
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A Lei 10.451, de 2002, resultou de Projeto de Lei 66, de 2002, analisada nesta decisão e que se refere
de Conversão dado à Medida Provisória n° 22, de 09 às tabelas de ai íquotas do imposto de renda das pes-
de janeiro de 2002. Esta Medida não estabelecia a vi- soas físicas, não está prejudicada pela deliberação
gência limitada das tabelas do imposto de renda das havida em relação à Medida Provisória n° 22, de
pessoas físicas ao ano de 2002. A limitação no tempo 2002.
decorreu de modificação introduzida pelo Projeto de
Lei de Conversão aprovado na Câmara dos Deputa
dos em 17 de abril de 2002 e mantido no Senado logo
após, vindo a ser sancionado o Projeto em 10 de maio
de 2002 e publicada a Lei no dia 13 do mesmo mês.

Logo, a indagação do autor da questão de or
dem diz respeito a essas deliberações das duas Ca
sas do Congresso Nacional havidas nesta sessão le
gislativa, que limitaram a vigência das tabelas do im
posto de renda das pessoas físicas ao ano de 2002.

Em síntese, o que o ilustre Deputado quer saber
é se a manutenção das mesmas tabelas para o ano
seguinte importaria em nova deliberação sobre o que
restou decidido em abril deste ano.

Admite-se entre nós que a lei tenha vigência
temporária. E isto o que está posto no caputdo art. 22
da Lei de Introdução ao Código Civil.

A Lei 10.451, de 2002, tem vigência temporária
no tocante às tabelas do imposto de renda das pesso
as físicas, aplicando-se aos fatos geradores que ocor
rerem no ano de 2002.

Assim, a decisão tomada pelas duas Casas do
Congresso se refere a 2002, nada obstando que ago
ra se delibere sobre normas aplicáveis para o ano de
2003, época em que a Lei em vigor não mais será
aplicável. Com efeito, a decisão sobre as tabelas a se
rem aplicadas no próximo ano não incide sobre o que
foi deliberado acerca das tabelas vigentes para o pre
sente ano.

Nesse sentido, a Lei 10.451, de 2002, se refere
aos fatos geradores do imposto de renda do ano de
2002, alterando alíquotas anteriormente estabeleci
das. Não há impedimento a que novo diploma legal
estabeleça as mesmas tabelas, ou até outras, para fa
tos geradores que ocorrerão no ano de 2003.

Concluo, assim, que ao decidir sobre as alíquo
tas aplicáveis a fatos geradores do ano de 2002, no
âmbito da apreciação da Medida Provisória 22, de
2002, o Congresso Nacional nada resolveu a respeito
dos fatos de 2003, de modo que não reconheço a
identidade de projetos de que fala o art. 163, inciso 1,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
RICD, para o efeito de se considerar prejudicada a
matéria a ser enfrentada no bojo da Medida Provisó
ria 66, de 2002.

Nesse quadro, respondo ao ilustre autor da
questão de ordem que a parte da Medida Provisória
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nanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigên
cia e nos dois seguintes.

Não queremos onerar ainda mais o assalariado
e a empresa que gera empregos, que não agüenta
mais a carga escorchante de tributos que lhe foi im
posta. Nos últimos sete anos, já se aumentou a carga
tributária de 27% para quase 35%, segundo dados da
Receita Federal.

Vamos buscar a reforma tributária, tornar mais
justos os impostos e mais eficiente o nosso sistema
tributário. Por que não reduzirmos essa quantidade
enorme de contribuições e criarmos impostos com
partilhados com Estados e Municípios? Vamos bus
car, no âmbito desta reforma tributária, impostos de
melhor qualidade para trazer da informalidade para a
formalidade a grande massa de sonegadores brasilei
ros' aumentando assim a base tributável, sem onerar
a carga tributária do nosso País.

Sr. Presidente, por isso vamos nos posicionar
contra o aumento da alíquota do Imposto de Renda,
contra o aumento da Contribuição Social sobre o Lu
cro Líquido. Disso não podemos abrir mão. Nós do
PFL vamos continuar buscando, programaticamente,
a reforma tributária tão necessária e exigida por nos
so País. Vamos buscar, repito, a redução e a qualida
de da carga tributária; vamos buscar o compartilha
mento.

Peço a V.Exa., Deputado Ricardo Berzoini, que
trabalhou conosco na elaboração da proposta de re
forma tributária, que vote a favor da melhoria da quali
dade de vida e da tributação cobrada em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly, que falará a
favor da matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, a minha intenção é defender o acordo na
íntegra. Há entendimento sobre a matéria, e há na
Casa o desejo de aprovação de muitas matérias im
portantes, acolhidas pelo Relator Benito Gama nos
entendimentos com os partidos políticos.

Há uma ou duas divergências explicitadas, mas
acordo deve ser cumprido na íntegra. Queremos a
aprovação do REFIS 11, um clamor nacional. Milhares
e milhares de empresas estão pedindo a reabertura
do refinanciamento das dívidas que têm com o Gover
no Federal, tanto de impostos quanto de contribuição
previdenciária. É desejo das empresas pagar o que
devem para o Governo. A reabertura do REFIS é fun 
damental.

O segundo ponto é o Sistema Integrado de Pa
gamento de Impostos e Contribuições das Microem-

presas e das Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES, que está sendo estendido para seis novas
categorias: agência de viagem e turismo; centro de
formação de condutores; corretagem de seguros;
agências lotéricas; agências concessionárias dos
Correios; e escritórios de contabilidade. O SIMPLES
já é uma reforma tributária. A Câmara dos Deputados
já está fazendo o SIMPLES 111.

A terceira questão é o entendimento fiscal entre
as cooperativas, de fundamental importância.O texto
original da medida provisória não trata o ato coopera
tivo como atividade sujeita à cobrança do PIS e, no fu
turo, da COFINS. Mas não quero perder tempo com
essa matéria, porque não gosto da tributação original
do PIS e da COFINS, nem da solução dada. Como é
um acordo, vamos respeitá-lo.

Com relação ao interesse da bancada do novo
Governo, que vai assumir em 1° de janeiro de 2003,
há interesse específico no Imposto de Renda e na
COFINS.

Portanto, o meu entendimento é pela aprovação
da matéria, dentro do acordo estipulado. Sou favorá
vel à aprovação do acordo sobre a medida provisória
e o projeto de conversão do Deputado Benito Gama.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
ao Relator da matéria que anuncie logo o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Pare
ce-me procedente, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Benito Gama, que comunica a
ocorrência de algumas modificações no projeto, em
decorrência de entendimentos entre as Lideranças
partidárias. Creio ser oportuno que S.Exa. esclareça
ao Plenário quais foram as modificações, sem prejuí
zo da discussão já havida, para que se possa, a partir
de agora, encaminhar os termos finais do entendi
mento.

Tem a palavra o ilustre Relator Benito Gama.

O SR. BENITO GAMA (PMDB-BA. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em face das negociações ha
vidas entre as Lideranças dos vários partidos, do Go
verno e representantes do futuro Governo, algumas
modificações foram necessárias no texto a ser sub
metido à votação.
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No caso do PFL, que tinha o objetivo de, além nomenclatura anterior à que está vigendo. No entan-
da obstrução, requerer algumas votações nominais, to, os problemas de nome!1clatura poderia~ s.er modi-
atendemos alguns pontos por meio deste acordo. ficados na redação final. E bom que se deixe ISSO cla-

Como disse o Líder Inocêncio Oiveira, o PFL se ro no momento.
compromete a pedir, mediante destaque, votação nomi- O Item V do art. 26 passa a ter a seguinte reda-
nal para apenas um item: o aumento da alíquota do ção: "agência terceirizada dos correio~", em vez de
Imposto de Renda de 25% para 27,5%. Manterá os ou- "agência permissionária dos correios". E questão so-
tros destaques, mas somente para marcar a posição do mente de nomenclatura.
partido, sem votação nominal e sem obstrução. No Item VI, fica mantida a redação "empresa de

Há algumas modificações para as quais gosta- serviços contábeis", em vez de "escritório de contabi-
ria de chamar a atenção do Plenário, porque a partir lidade': Não há mudança no mérito, mas tão-somente
de agora ficam incorporadas ao texto, mas são subs- de redação.

tanciais para a avaliação do mérito. Mais dois pontos são incluídos em relação ao
Na negociação com o PFL, explicitamente no SIMPLES. O Item VII refere-se a "escolas de 1° e 20

art. 47 foi incorporado o § r, que diz: graus e cursos de idiomas", e o Item VIII a "estabeleci-
"§ r. Este regime especial de tributa- mentos prestadores de serviços de saúde", que

ção aplica-se às Centrais Elétricas do Norte abrangem hospitais e clínicas, conforme solicitação
do Brasil - ELETRONORTE, de forma a feita pelo ilustre Deputado Ronaldo Caiado e acatada
compensar o PIS/PASEP e COFINS incluí- pela Relatoria, com apoio de todos os partidos.
dos no preço da energia elétrica que ela ad- No art. 35, estamos recepcionando um item da
quire de produtores independentes autoriza- Medida Provisória nO 75, cujo Relator é o Deputado
dos, mediante contratos celebrados com ob- Osvaldo Biolchi. Após a expressão "Banco Central do
jetivo de suprir os sistemas isolados das Brasil", vamos incluir "instituições autorizadas a ope-
concessionárias de distribuição localizadas rar pela Superintendência de Seguros Privados -
em sua área de atuação, no cumprimento SUSEP e sociedades autorizadas a operar em segu-
de sua atribuição institucional". ros ou resseguros".

No mesmo art. 47 - e neste caso nada tem a ver Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eram as
com o PFL - foi feita a adequação da redação com a observações que tinha a acrescentar no tocante à
MP n° 14, votada em março ou abril, não recordo exa- Medida Provisória nO 66. Todas foram objeto de nego-
tamentea data, relativamente à tributação dedistribu- ciação com os Líderes partidários, incluindo o Líder
idoras e geradoras nos casos de pagamento de ope- do Governo, Deputado Arnaldo Madeira, e o Líder do
rações realizadas com o BNDES. Procura-se apenas PT, que representa o futuro Governo.
e~itar a bit~ib.utação quando, para.o f.ina~ciamento do Agradeço ao Deputado Wagner Rossi, Líder do
slste';l~ eletnco de g~r~dora~ e dlstnbuldoras, f~r ne- meu partido em exercício, o apoio que em todos os
cessano fazer emprestlmo via BNDES. Para. eVlta~ o momentos deu à Relatoria. Ele foi fundamental para o
impacto da tributação, estamos propondo a mclusao êxito da negociação de hoje e para que o PMDB, meu
do Item IV no § JO do art. 47: partido, se unisse nesse acordo para a votação da mi-

"Art.47. nirreforma tributária, realmente um grande avanço
§ 3°.... para nosso sistema tributário e para nossa economia.
IV - Direito de ressarcimento de ener- Muito obrigado.

gia livre". O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunico
Repito: a inclusão desse item visa evitar que ao Plenário que a matéria será votada com as incor-

uma mesma operação sofra tributação duplicada, porações anunciadas pelo ilustre Relator Benito
mas tão-somente quando se tratar de operações de Gama.

crédito feitas com o BNDES, conf~rme m.edida pro- Estou providenciando a distribuição de cópias
visória votada pelo Congresso NaCional amda neste do anexo ao projeto de conversão original.

ano. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden-Com relação ao SIMPLES, tenho duas obser-
d te, peço a palavra pela ordem.vações. A primeira diz respeito à mudança a nomen-

clatura com relação aos Correios e aos serviços con- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
tábeis, porque na redação inicial fazia-se referência à V.Exa. a palavra.

....._..._--------- ._----------------------
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela Sul, meu amigo Deputado Germano Rigotto jamais
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli- aceitaria; não é reforma tributária, nem máxima, nem
cito a V. Exa. que determine a distribuição do texto mínima.
com as alterações propostas pelo Relator Benito Quero citar a frase que ouvi de um Senador
Gama. S.Exa. altera substancialmente o relatório an - americano quando se discutia a reforma tributária nos
teriormente distribuído. Estados Unidos: "Reforma tributária não taxa você,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Isso não não taxa a mim, taxa aquele rapaz atrás da árvore".
prejudica o andamento da discussão da matéria. Esse é o caso. Não estão taxando quem deve; estão

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo taxando mais uma vez a classe média brasileira.
a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Aleluia para Tanho de dar mais uma satisfação aos Deputa-
discutir a matéria. dos Aldo Rebelo e Waldir Pires, meus amigos, pelos

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. quais tenho grande admiração. Passei, esta manhã,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Aécio Ne- algum tempo treinando minha pronúncia em inglês,
ves, percebo o desejo de V.Exa. de que eu abra mão para ler a medida provisória. Consultei bons professo-
de falar contra o projeto. Sinto muito, mas não vou fa- res, assessores do Congresso, mas é evidente minha
zer isso. pronúncia de nordestino. No art. 40 da medida provi

sória encontramos o seguinte: "Patent Cooperation
Parece que o Governo, ao aumentar a alíquota Treaty, European Patent Office, Japan Patent Office,

do Imposto de Renda da Pessoa Física, não levou em United States Patent and Trade Mark Office".
conta que 50% da arrecadação do País advêm do im- E no art. 41, inciso I: "Office for the Harmonizati-
posto indireto. "O que o morador de uma favela paga on of the InternaI Market". No inciso 11: "United States
por uma caneta é o mesmo valor que um empresário Patent and Trade Mark Office".
paga ao comprar a mesma caneta". Perdoe-me, De-
putado Arlindo Chinaglia, por plagiar V.Exa. Deputado Aldo Rebelo, V.Exa. eos patriotas não

podem apoiar isso. Não podemos votar isso. (Pal-
Pergunto aos Srs. Deputados: quem leu este ca- mas.)

Ihamaço? Quem leu todos os detalhes e emendas?
"Essa é uma votação para que o Governo possa O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Concedo

dizer que tem maioria. É uma maioria cega e que bai- a palavra ao Deputado José Thomaz Nonê, para falar
contrariamente à matéria.xa a cabeça, mas não derrotará nossa oposição nas

ruas". Deputado José Genoíno, estou plagiando O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Sem re-
VExa. visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

tados, esta votação é emblemática. Não discutirei as
Aqueles que propõem que matérias tão distintas

sejam votadas em globo não querem o debate. Além tecnicalidades tributárias, porque o companheiro Be-
nito Gama domina o assunto com profundidade. Dis

disso, o Sr. Presidente da Câmara pede que eu abra
cutirei religião, porque vejo hoje triunfarem os farise

mão da palavra. Não me calarei.
us, vejo hoje a absoluta mudança de âmbito, de posi-

Mais uma vez, vou plagiar o Deputado José Ge- ção, de ideologia, de voto, de idéia. E faço meus, Sr.
noíno, que na sessão do dia 14 de novembro de 1997 Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos os discur-
disse: "Trabalho com a política para realizar opções sos sobre cujo tema se debruçaram os grandes ora-
de escolha. Vamos pagar o capitalfinanceiro, o capital dores do Partido dos Trabalhadores e dos partidos
especulativo, porque essa medida provisória não taxa que faziam oposição nesta Casa.
o capital especulativo". Sr. Presidente, às vezes o Relator não lê o que

Senador Eduardo Dutra, vou repetir o que escreve. Desculpe-me o Deputado Benito Gama, mas
V. Exa. disse: "Quando é para taxar os ricos, as medi- bastaria ler o que diz o relatório na página 324: "Está
das são brandas e aplicadas a longo prazo; quando é claro que as medidas atinentes a todo o festival de tra-
para taxar o pobre, as medidas são rigorosas e são tamentos favorecidos diversificados". O festival é do
utilizadas medidas provisórias". Relator, Sr. Presidente. Mais adiante diz: "É certo que

Deputado José Machado, não esqueci de o Poder Executivo não primou por enviar uma avalia-
V.Exa.: "É da nossa obrigação dizer que votamos nes- ção de impacto financeiro, devidamente minuciosa e
ta Casa contra o aumento do Imposto de Renda da convincente". Etratando especificamente daquilo que
classe média brasileira". interessa, o aumento da alíquota do Imposto de Ren-

Sr. Presidente, isso que se chama de minirrefor- da para 27,5%, S.Exa. diz, no interior do projeto de lei
ma tributária, o Governador eleito do Rio Grande do de conversão: "passou a ser objeto de pressões irre-
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sistíveis, oriundas dos partidos envolvidos na transi
ção governamental".

O fato irônico e rico em lições é que esses mes
mos partidos exigiram ruidosamente e conseguiram
impor o retorno da alíquota anterior de 25%, retorno
esse que repercute reivindicações dos contribuintes,
mas que, repentinamente, deixou de interessar aos
futuros governantes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a árvore
de Natal deste projeto, que no princípio era simples e
hoje virou este calhamaço de 414 folhas, era a mera
racionalização de questões tributárias. Mas foram co
locando os penduricalhos: aqui, um SIMPLES; ali,
uma COFINS; aqui, algum docinho atrativo para que
não víssemos o fulcro. E o fulcro é o assalto ao bolso
do contribuinte. Isso tudo pode ser resumido em dois
artigos: o que aumenta de 8% para 9% a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido das empresas e mete a
mão no cofre das empresas; e o que aumenta de 25%
para 27,5% a ai íquota do Imposto de Renda e mete a
mão no bolso de todos os assalariados brasileiros.
Esse é o núcleo, é o cerne, é o único ponto que inte
ressa discutir.

Sou velho na Casa. Sei que os acordos se fa
zem, e sou escravo deles. Mas minha voz não é es
crava de acordo algum. Vou votar contra porque meu
partido, pragmática e doutrinariamente, é contra a
elevação de tributos. E faço meus, como acabou de
dizer o Deputado José Carlos Aleluia, os discursos do
Senador José Eduardo Dutra, do Deputado José Ge
noíno e de tantos outros colegas que nos encheram
os ouvidos, as cabeças e os corações com argumen
tos percucientes e procedentes, lastimando majora
ção tributária.

Sr. Presidente, V.Exa. é testemunha de que o
maior partido que existe aqui é o partido do sol que
nasce.

Assisti nesta Casa à maior barbaridade já vista:
o confisco da poupança no Governo do ex-Presidente
Fernando Collor de Mello. Só sessenta e poucos De
putados votaram contra a medida.

Há uma sedução, uma magia, uma atração que
faz com que as pessoas esqueçam seus princípios,
esqueçam os outdoors das praças, esqueçam o ab
surdo que é assacar o bolso do contribuinte, e se sa
crifiquem no altar do Governo que se ergue. E não te
nho nada contra o Governo que se ergue. Isso é públi
co e notório, porque fiz publicar na revista Veja que
votei em Lula e não em Serra. Mas não me conformo
com a negação do princípio partidário, a negação de
tudo que foi dito durante oito anos. É um suicídio cole
tivo, uma agressão aos princípios partidários. Não

vou ao purismo da Língua Inglesa. Sem dúvida algu
ma, logo vamos dizer "Mr. Sherman, dear collea
gues", sem dúvida com um accentmelhor do que o do
companheiro José Carlos Aleluia, o que nos agride a
todos.

A princípio, todos concordamos com o fato de
que a carga tributária é elevada e que a estamos ele
vando ainda mais. Todos concordamos com o fato de
que é necessário fazer uma reforma tributária, e que
esse universo está engessado. Pois bem, estamos
colocando mais gesso na reforma tributária, que to
dos - PFL, PT, PMDB, PSDB - queremos.

Sr. Presidente, em nome da dignidade e do bom
senso, da coerência e do respeito, para que não se
diga amanhã dos futuros governantes o mesmo que
sediz do atual, ou seja, "esqueçam o que eu disse': e
por ter vergonha, caráter e boa memória, sou contra a
medida. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra, para falar favoravelmente à matéria, o ilustre
Deputado Milton Temer

O SR. MILTON TEMER (PT-RJ. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já
me havia aposentado, mas vou invocar o brilho ea ex
pressão da oratória do meu amigo e bravo Deputado
José Thomaz Nonô: "eu vou condenar os fariseus".

Quero deixar claro, em primeiro lugar, embora
se pretenda acusar meu partido de manter a tributa
ção em 27,5%, que o PT não é favorável à medida
provisória. Aliás, quem é favorável é o PFL, que votou
favoravelmente durante o Governo Fernando Henri
que Cardoso. Se VExa., individualmente, petista co
locado no PFL, não votou, é outra coisa. Mas o PFL,
por intermédio de seu Líder, defendeu-a, encami
nhou-a e votou-a. E quem relatou foi o bravo Deputa
do Roberto Brant, de Minas Gerais, o grande elabora
dor da eterna carnificina que se fez contra o assalaria
do do País, em defesa do Sistema Financeiro. Econti
nuamos a afirmar isso.

O que estamos votando agora é outra coisa, De
putados José Carlos Aleluia e José Thomaz Nonô e
quem fez carnaval; V.Exas. não enganam ninguém. O
que estamos votando é realidade concreta de Gover
no. (Palmas.) E é um radical do PT que a defende.
VExas. votaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
recusando uma série de questões que encaminha
mos junto com aquilo que apresentamos como des
pesa. VExas. defendem que o Governo gaste o altís
simo percentual de 60% a 70% do Orçamento líquido
para pagamento de juros e serviços da dívida. V.Exas.
impediram que redirecionássemos as receitas para
fazer as propostas de despesa que pretendíamos.

-------_._._-----~-----,.
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Há uma realidade concreta. O Governo Luiz Iná- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
cio Lula da Silva assume num contexto internacional ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
pesado. Não se trata apenas de questão econômica, todo o respeito que tenho ao Deputado Milton Temer,
mas de política internacional. Nossa responsabilida- S.Exa. precisa reconhecer que estamos em trinchei-
de é grande. Não repetiremos o que fez o PSDB. Há ras opostas: somos governo e defenderemos tudo o
fato consumado criado por V.Exas., subalternamente, que disser respeito a ele. S.Exa. deve ter coragem
durante oito anos: V.Exas. votaram tudo a favor dos para assumir isso. Somos oposição e votaremos con-
bancos, do Sistema Financeiro, da evasão de divisas, tra outras matérias. É próprio do Parlamento. Será
da isenção tributária para o grande capital e taxaram que não temos o direito de discutir a questão e votar
o salário. contra ela? Será que querem a unanimidade?

Estamos pegando isso do orçamento de V.Exas. Não, Sr. Presidente! Nos Parlamentos discu-
Vamos discuti-lo em novos termos na próxima LDO. te-se o problema, a Oposição protesta, e a maioria
Até lá, vamos segurar a situação que VExas. criaram. vota. Não sei como conseguiram maioria. A história e
Não a transfiram para nós. V.Exas. têm responsabili- a imprensa brasileira livre e independente vão regis-
dade política por um governo que duplicou a dívida e trar esse fato. Essa maioria ficará consubstanciada no
entregou todo o patrimônio público lucrativo de em- momento oportuno.
presas estratégicas a banqueiros internacionais. Isso O Líder do PFL subirá à tribuna para dizer as
é de V.Exas. O caos em que vivemos, o problema que verdades.
Fernando Henrique diz que Luiz Inácio Lula da Silva O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
terá, quem criou foram as bancadas que hoje posam a palavra ao nobre Relator.
aqui de engraçadinhas. O que V.Exas. estão fazendo O SR. BENITO GAMA (PMDB-BA. Sem revisão
é graça. Não V.Exa., Deputado José Thomaz Nonô, do orador.) - Sr. Presidente, com referência à informa-
petista dissidente do PFL. Mas o Deputado José Car- ção do Líder Wagner Rossi, no art. 8°, inciso I, houve
los Aleluia é brincalhão, responsável por liquidar a ca- realmente omissão com referência às leis que tratam
botagem, o capital produtivo brasileiro. Abriram as das pessoas jurídicas referidas nos §§ fiO, 8° e 9° do
comportas com a diferenciação que fazemos sem ca- art. 3° da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
pital nacional. Quanto ao capital estrangeiro, foi o De- a Lei nO 7.102.
putado José Carlos Aleluiaquem relatou o projeto, di- É o que gostaria de esclarecer.
zendo acabar com a igualdade de competição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não banquem os fariseus VExas. da direita rea-

cionária! V.Exas. não têm esse direito. Temos respon- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
sabilidades com o povo, que confia em nós. Isso ficará Presidente, peço a palavra pela ordem.
provado no dia 1° de janeiro de 2003, na posse do O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Palmas.) V.Exa. a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI- Sr. Presidente, peço a O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
palavra pela ordem. (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, sugerimos ao Relator a inclusão, no art.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem 26, do inciso VII, sobre escolas de 1° e 2° graus, cur-

VExa. a palavra.
sos profissionalizantes e de idiomas. Não foi discutido

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela or- no acordo, mas em conversa com as Lideranças parti-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Re- dárias, também inserimos o setor produtivo de soft-
lator, em sua exposição, deixou de lado ponto impor- wares, o que se justifica, porque não há insumos com
tante do acordo que o PMDB havia proposto: a inclu- os quais se possa creditar. E seria tremendamente
são no art. 8°, item I, in fine, da expressão "e Lei n° onerado se não fosse considerado.
7.102", que contemplará os setores descritos. Peço ao Relator que leve em conta os dois tópi-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouvirei o cos suscitados.
Relator acerca dessa questão. O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Devemos

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem ouvir o Relator. Votaremos matéria já relatada.
V.Exa. a palavra. Tem V.Exa. a palavra, Deputado Benito Gama.
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O SR. BENITO GAMA (PMDB-BA. Pela ordem. presas de serviços de software. Realmente têm gran-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o entendi- de importância.
mento dos Líderes neste momento é o de incluir as Não podemos deixar de lembrar a V.Exas. que
empresas de softwares no SIMPLES. A Relatoria no art. 30 são estabelecidas duras penalidades às
nada tem a opor. pessoas jurídicas que não prestarem as informações

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É impor- a que se refere o art. 5° da Lei Complementar n° 105.
tante que conste do texto, Deputado Benito Gama. Recentemente, a Receita Federal, por ato administra-

o SR. BENITO GAMA - Eu o estou incorporan- tivo, exigiu a publicação dessas informações. Há mul-
do ao texto que, da tribuna desta Casa, foi lido. ta de 5 mil reais por mês-calendário ou fração, inde

pendentemente de outras sanções. Ora, multa de 5
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em conti- mil reais por mês-calendário!? Quer dizer, se a infor-

nuidade à discussão da matéria, concederei a palavra mação for dada com atraso de alguns meses, a multa
ao ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá, para falar poderá chegar a valores insuportáveis.
contrariamente. Mas antes solicito à Secretaria da

Oart.31 estipula multa de 50 mil reais se houver
Mesa sejam providenciados, o mais rapidamente descumprimento do art. 6° da mencionada lei comple-
possível, os avulsos com cópia do parecer do Relator. mentar.

Tem a palavra o Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sras. e Srs. Deputados, na verdade, existem
Sá. muitas coisas na chamada minirreforma tributária que

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem não estão bem claras, estão escamoteadas. Depois,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- V. Exas. vão se perguntar se foi isso que votaram. Este
putados, não quero discutir política dessa ou daquela calhamaço contempla uma série de leis, alterações
corrente, mas chamo a atenção para duas importan- em lei complementar, emendas, e não sabemos que
tes observações, que já explicitei ao Relator, e certa- votaremos coisas extremamente absurdas.
mente S.Exa. não as levou em consideração. Lembro-lhes que algumas dessas propostas

Todos estão saudando a reabertura do REFIS, travam a disputa a respeito do Imposto de Renda.
mas o art. 64 do projeto de lei de conversão permite Além disso, muitas leis e artigos estão sendo altera-
algumas situações extremamente estranhas no que dos por medida provisória. Depois desta votação, cer-
diz respeito ao aumento do Imposto de Renda. O art. tamente não poderemos lamentar-nos.
56 diz que o comitê gestor do REFIS poderá delegar Apesar do efeito positivo do REFIS e do
competência às autoridades administrativas para ex - SIMPLES, as empresas prestadoras de serviços es-
c1uir um órgão de tal programa. Qual é a observação tão sendo altamente apenadas pelo aumento da con-
prática em relação a isso? De repente, uma empresa tribuição do PIS e da COFINS de 0,65% para mais de
pode ser obrigada a abrir mão de todos os seus pro- 1,65%. Na verdade, essas empresas são as que ge-
cessos para participar do REFIS e, depois disso, uma ram maior número de empregos. Se queremos gera-
autoridade administrativa a excluir do programa. Re- ção de empregos, vamos permitir que essas empre-
pito: ela abriu mão de todos os processos judiciais, sas sejam punidas?
não terá direito de contestar nada, e uma autoridade Por isso, Sr. Presidente, voto contra.
administrativa pode excluí-Ia do REFIS. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sras. e

Já comuniquei ao Relator, Deputado Benito Srs. Deputados, para a alegria de todos, comuni-
Gama, que estamos cometendo grande erro ao permitir co-lhes que, com o trabalho do Deputado José Carlos
que qualquer autoridade administrativa exclua empresa Aleluia e daqueles que estão diretamente dedicados
do REFIS. A proposta do projeto de lei de conversão à discussão do Orçamento, teremos a Lei Orçamen-
não pode prosperar, porque senão a empresa ficará to- tária votada pelo Congresso Nacional até o final da
talmente a pé, como se diz vulgarmente. próxima semana.

Há detalhe extremamente importante. No art. Há grande possibilidade de prorrogarmos os tra-
26, estabelece-se que várias empresas podem optar balhos desta Casa pelo menos até a quinta-feira da
pelo SIMPLES: agências de viagens e turismo, cen- próxima semana. Obviamente isso será objeto de de-
tros de formação de condutores, firmas de correta- cisão da Casa, que será comunicada aos Srs. Parla-
gem e seguros, agências lotéricas, agências terceiri- mentares. Mas como precisaremos estar aqui para a
zadas de correios, empresas de serviços contábeis, aprovação, em última instância, do Orçamento na
escolas de 1° e 2° graus, de idiomas, estabelecimen- próxima semana, antecipo aos meus nobre pares que
tos prestadores de serviços de saúde e, agora, em- muito provavelmente teremos matérias relevantes a



Cumprimento o Deputado Benito Gama, que
teve a sensibilidade de dialogar conosco sobre a am
pliação da abrangência do SIMPLES, no qual seriam
incluídos especialmente alguns pequenos empresári
os. Entre eles estão escritórios de contabilidade, fran
quias dos Correios, agências lotéricas eauto-escolas.
Estamos também abrindo a possibilidade da inclusão
de hospitais e escolas de 1° e 2° graus, além de em
presas de softwares, que foram recentemente incluí
das.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB-RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, acreditamos que as votações que hoje estamos
realizando significam avanços para o Brasil.

Aqui foi feita uma crítica muito forte em relação
ao aumento de impostos. Na verdade, foram mantidos
alguns impostos e ampliadas algumas questões, es
pecialmente no que diz respeito aos pequenos em
presários, nas quais há muito tempo vimos trabalhan
do.

Eu gostaria de dizer ao Deputado Benito Gama
que na redação do art. 22 não ficou muito clara a in
clusão das empresas que hoje participam do REFIS e
que estão pagando seus débitos. Por sugestão da
FIESP, solicito a S.Exa. que inclua isso no texto, para
deixar muito claro que algumas empresas que hoje
participam do REFIS acabam sendo retiradas do pro
grama sem uma melhor avaliação por parte da Recei
ta Federal.

Peço ao Relator da matéria que ouça esta su
gestão que estamos trazendo, a fim de que seja inclu
ído no texto - onde couber ou, de preferência, no art.
22, para o qual estamos sugerindo a redação do § 2°
- que poderão ser abrangidos os débitos referidos no
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serem concluídas durante o correr da próxima sema- art. 1° da Lei n° 9.964, de 2000 com vencimento até
n~, numa prorrogação que habitualmente vem sendo 30 de setembro de 2002, inclusive os débitos das
feita nesta Casa ao longo dos últimos anos. pessoas jurídicas que integram o REFIS - Programa

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, de Recuperação Fiscal.
peço a palavra pela ordem. Então, Deputado Benito Gama, faço esta suges-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem tão, para que seja atendida a pretensão da Federação
V. Exa. a palavra. das Indústrias do Estado de São Paulo e também dos

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or- vários pequenos empresários que foram excluídos do

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dentro REFIS.
desse assunto, lembro que na semana que vem, em Além disso, gostaria de dizer que a conquista da
vários Estados, teremos as diplomações, o que nos reabertura do REFIS faz justiça àqueles segmentos
trará algumas dificuldades nesse sentido. retirados da proposta desse programa no primeiro

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Mas a momento, em f.ace das várias ponderações feitas por
maioria delas será na quinta-feira. parte da Receita Federal, sem avaliação da regula-

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Concedo mentação da própria lei.
a palavra ao Deputado Augusto Nardes que falará Portanto, é necessária uma avaliação por parte
contra a matéria. ' do Relator da matéria. E já que a Medida Provisória n°

75 será avaliada, é importante que incluamos outros
segmentos, além do das agências de turismo.

Mas acredito que avançamos, porque o grande
problema deste País é a informalidade. Muitas empre
sas não se legalizam porque pagam-se muitos tribu
tos no Brasil.

Portanto, temos que dar uma amplitude maior
ao SIMPLES, para que se possa abranger o máximo
de empresas. Assim, formalizaremos mais empresas
e daremos maior dignidade aos nossos pequenos e
médios empresários, que pagarão menos impostos e
formalizarão mais trabalhadores.

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de suge
rir ao Relator da matéria que inclua este texto, que, no
nosso entendimento, não ficou claro em seu relatório.
Refiro-me ao § 2° do art. 22, ora em debate. Ademais,
solicito que inclua os segmentos prestadores de ser
viços, entre eles representantes comerciais, que não
estão incluídos no texto original.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Mais uma
vez reitero o pedido ao Relator para que providencie o
texto definitivo que será submetido à votação no ple
nário. Não colocarei o texto em votação antes que
este seja distribuído aos Parlamentares.

Trata-se de matéria que atende a reivindicações
variadas e atinge setores os mais diversos. É preciso
que o texto seja distribuído ao Plenário, para que não
haja no futuro dúvidas em relação àquilo que efetiva
mente estamos votando.

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.
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o SR. BENITO GAMA (PMDB-BA. Pela ordem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está che
gando da Comissão de Finanças e Tributação a reda
ção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para dis
cutir contrariamente à matéria, concedo a palavra ao
Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, serei breve, mas gostaria
de dizer aos prezados colegas que a medida provisó
ria em discussão não honra a tradição do processo le
gislativo brasileiro. Ela começou com quatro artigos e
está com setenta. Ainda há pouco, neste plenário, in
cluíram-se outros artigos. Ela espelha uma variedade
de interesses, não um conjunto de normas que real
mente defendam o interesse nacional.

Não estamos aqui para atrapalhar o Presidente
eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Peço até a S.Exa. que
não diga que irá governar o Brasil com o coração. Que
siga Lamartine, segundo o qual Deus colocou a cabe
ça acima do coração para que a inteligência dominas
se as paixões e os sentimentos. S.Exa. não deve se
deixar levar por uma medida provisória que amanhã
ele mesmo poderá derrogar por outra, decepcionan
do a todos, depois dos longos debates feitos aqui por
eminentes Líderes dos diversos partidos.

Essa medida provisória atende a interesses de
todas as classes, mas ninguém diz aos Deputados o
que ela significa em custos para a sociedade; nin
guém diz ao Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Sil
va, o que ela significa também em termos de respon
sabilidades do seu Governo para com a sociedade,
pois ali há normas que contrariam a própria lei.

Srs. Deputados, o inciso I do art. 163 do Regi
mento Interno, diz o seguinte:

"Art. 163. Consideram-se prejudicados:
I - a discussão ou a votação de qual

quer projeto idêntico a outro que já tenha
sido aprovado ou rejeitado na mesma ses
são legislativa, ou transformado em diploma
legal;"

É lamentável que a douta Mesa desta Casa te
nha recebido essa medida provisória, que modifica a
Lei n.o 10.451, de maio deste ano, a qual determina
que, para o ano de 2003, a alíquota do Imposto de
Renda seria fixado em 25%. Logo, na mesma Sessão
Legislativa, depois da vigência prévia da referida Lei
n.o 10.451, não temos competência regimental para
alterar a alíquota novamente para 27,5%. A ilegalida
de é flagrante, o que pode também nos custar alguma
provocação perante o Supremo Tribunal Federal. Por-

tanto, a Medida Provisória n° 66 altera custos, onera a
sociedade.

Não quero entrar na discussão sobre coerência.
Como já disse desta tribuna, se Aurélio Buarque de
Holanda, Gustavo Barroso ou algum outro filólogo da
língua portuguesa, já falecido, visse o que está acon
tecendo hoje, não saberia empregar em seu dicioná
rio o conceito exato da palavra "coerência". A coerên
cia deixou de existir.

Não nos podemos acusar uns aos outros. Deve
mo-nos conformar com a inutilidade das nossas pon
derações.

Temos aqui o retrato da nossa incompetência le
gislativa para votar uma medida provisória, da qual há
tempos tivemos de retirar alguns itens, inclusive o re
ferente à alteração do Código Civil. Ali se fala em
SIMPLES, em REFIS, em Imposto de Renda, e se
atribui o nome de minirreforma tributária.

Sr. Presidente, não vou atrapalhar, não quero
obstaculizar, mas se pudéssemos ouvir a nós mes
mos, deixaríamos que o Presidente Lula tratasse da
matéria e nos encaminhasse seu projeto. Não nos
cabe essa tarefa, mas àqueles que até o presente
apoiaram o Governo atual, embora alguns dos nos
sos companheiros não queiram assim.

Enfrentamos a realidade concreta do Deputado
Milton Temer, segundo a qual o que se disse ontem
não vale hoje. Portanto, o que está na medida provisó
ria, certamente, não valerá amanhã.

Tenho certeza de que o Presidente Lula, tão
logo assuma o Governo, não se conformará com o
que está escrito aos frangalhos nessa infeliz Medida
Provisória n° 66, num desprestígio ao processo legis
lativo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Dando con

tinuidade à discussão da matéria, concedo a palavra ao
nobre Deputado Ricardo Fiuza, que falará a favor.

O SR. RICARDO FIUZA (PPB-PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
obviamente, em cinco minutos, não poderia pretender
fazer uma análise da medida provisória. Votarei favo
ravelmente por lealdade ao Líder do meu partido, De
putado Odelmo Leão, que se comprometeu através
de acordo, mas quero que a Casa saiba o que esta
mos fazendo.

Vou citar somente o art. 49, que é esbulho, é
roubo. Se o Governo busca o cumprimento das obri
gações tributárias por parte dos contribuintes, ou
seja, o combate à sonegação, estaria moralmente
obrigado a ressarcir com a mesma presteza o indébi-

------------_._.-
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to fiscal, que, em tese, só pode decorrer de excesso
de pagamento de tributo feito pelo contribuinte tendo
o contribuinte pago erradamente a maior. A regula
mentação do instrumento compensação nada mais é
do que uma fuga, por parte do Governo, do dever de
restituir de pronto o que o contribuinte pagou a maior,
o chamado indébito fiscal.

O Governo, por não poder restituir, por falta de
recursos, usa a compensação como sofisma para
ampliar o perfil da dívida que tem para com os contri
buintes. É extremamente arbitrário vedar a cessão de
um crédito que porventura tenha o contribuinte - ou
seja, o contribuinte não pode ceder a terceiros -, im
pedindo que o terceiro que venha a receber esse cré
dito faça a compensação.

O impedimento da cessão de crédito a terceiros
contido no art. 49 constitui ato que beira a imoralida
de, por parte do Fisco. Se o contribuinte tem um crédi
to líquido e certo contra a União e esta usade malicio
so artifício para não pagar, chega-se à conclusão de
que se trata de verdadeiro esbulho, e não venham di
zer que isso está regulamentado pelo Código Tributá
rio. A União nega a compensação num claro caso de
enriquecimento sem causa e empobrecimento do
contribuinte.

Reforço o argumento afirmando que, se o contri
buinte não tem como compensar agilmente, como é
direito seu, a Receita deveria ser obrigada a rest~uir,

ou pelo menos admitir a transferência do créd~o fiscal
para terceiros caso não tenha capacidade de fazer a
restituição no prazo de 90 dias.

Portanto, levei o problema ao Relator Benito
Gama, que disse que, embora concordasse, não po
dia mudar esse artigo em função do acordo de Lide
ranças.

Gostaria que a Casa atentasse para o que diz o
art. 49:

"Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 74 - O sujeito passivo que apurar
crédito relativo a tributo ou contribuição ad
ministrado pela Secretaria da Receita Fede
ral, passível de restituição ou de ressarci
mento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tribu
tos e contribuições administrados por aque
le Órgão."

Coloquei "débitos próprios" - vírgula - ou
transferi-lo para terceiro, para fim de compensação,
caso a restituição ou o ressarcimento, se requerido,
não se efetive no prazo de 90 dias. Quer dizer, se o

contribuinte tem 100 mil reais para receber, mas não
tem folha de pagamentos de seus trabalhadores, a
Receita Federal não paga nem compensa em 90
dias. O crédito tributário é um ativo, um direito. A
Receita Federal rouba, faz enriquecimento sem cau
sa, em detrimento do contribuinte. É uma verdadeira
imoralidade não permitir que o seu direito, corno
permite a legislação brasileira, seja transferido a um
terceiro.

A Receita excepcionou também créditos relati
vos a Imposto de Importação. Quer dizer, se a pessoa
tem um crédito e importou uma mercadoria, é um im
portador, não pode compensar esse crédito? Isso é
roubo declarado. O importador tem um crédito, um di
reito constituído, e a Receita não diz por quê. Autoriza
os outros a compensarem, mas não diz por que tirou o
Imposto de Importação. Esta é uma das imoralidades
que estamos votando hoje. O Estado prepotente está
arrasando a sociedade civil. Todos somos responsá
veis por esse esbulho, essa imoralidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda
existem tribunais neste País.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Mais uma
vez, lembro ao Plenário que, provavelmente, haverá
votação nominal ainda hoje. Por isso é importante a
presença de V.Exas. Caso contrário, votaremos ama
nhã, na quinta-feira e até na próxima semana, quar
ta-feira à noite.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para dis
cutir, concedo a palavra ao Deputado Paulo Maga
lhães.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL-BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, muito se discutiu nesta Casa sobre reforma tri
butária. Talvez tenha sido a matéria mais debatida
nas Comissões específicas nesses últimos quatro
anos.

Sras. e Srs. Deputados, aprovada a Medida Pro
visória n° 66, estaremos sepultando a reforma tributá
ria. Aí estão alguns engodos paraqueos menos infor
mados aprovem com celeridade essa medida provi
sória. Existem algumas frases em inglês para mostrar
a nossa submissão ao FMI.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós, do
PFL, estamos aqui para dizer que votaremos contra
aumento de impostos, para mostrar ao Brasil que
nossas posições são firmes e não motivadas por tro
cas. O nosso partido continuará lutando pela melhoria
da qualidade de vida do povo brasileiro.

Hoje estamos diante desse mostrengo. Como
disse anteriormente, ele sepulta a reforma tributária,
que, para alguns, seria a grande equação brasileira,
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mas nós, independente de alguns benefícios, como o
REFIS e o SIMPLES, não patentearemos o aumento
do Imposto de Renda da Pessoa Física. Não votare
mos a CSSL e nenhum imposto que vilipendie mais
ainda o cidadão brasileiro, o assalariado brasileiro,
que ontem foi tão evocado desta tribuna. Hoje, o silên
cio paira sobre aqueles que tanto exaltaram a neces
sidade de um salário digno para o assalariado brasile
iro. Em silêncio, querem aumentar a carga tributária
daqueles que podem menos no nosso País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PFL
não arredará pé e não contribuirá para aumentar im
postos, para que tenhamos a dignidade de dizer que o
Partido da Frente Liberal caminha com a vontade do
povo brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra, para discutir a matéria, o Deputado Pompeo de
Mattos.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho à tri
buna com trazer a postura da minha bancada a favor
da matéria.

Desejo prestar alguns esclarecimentos, ainda
que rápidos, especialmente à opinião pública, diante
dos discursos populares que o PFL vem fazendo de
forma surpreendente.

Compreendemos que vidraça passa a ser pe
dra. Sabemos a força quetem apedraeo estrago que
faz na vidraça. O PFL, que antes tinha uma postura,
agora assume outra. Parece-me que aqueles quevo
tarão a favor da proposta são os algozes, os que que
rem o mal, como se estivéssemos fazendo uma dis
cussão entre o bem e o mal, o que é bom e o que não
presta. Não é essa a discussão que se estabelece,
até porque o PDT não é o mal, não se posicionou con
tra o trabalhador, contra a população. É verdade que
nesse projeto inclui-se a ai íquota de 27,5% de Impos
to de Renda, mas não é menos verdade que nunca se
cobrou alíquota menor nesse Governo.

O discurso do PFL significa um tiro no próprio
pé. Antes, a alíquota máxima de Imposto de Renda
era 27,5%. Seria menos, mas voltou a ser o que era
antes, ou seja, o que é hoje. Disso a opinião pública
precisa saber. Na verdade, não estamos aumentando
imposto, mas simplesmente mantendo o atual.

Se quiserem aumentar o imposto votarei contra.
Votei contra quando era Deputado Estadual. Não se
trata de aumentar, mas de cancelar sua diminuição. O
mesmo vale para a Contribuição Sobre o Lucro liqui
do. Temos de deixar claro. Diminuiu-se a Contribuição

Sobre o Lucro Líquido? Sim, mas ela não entrou em
vigor, então está-se cancelando essa diminuição.

O Governo beneficiou-se com essas alíquotas,
mas agora não quer que o mesmo ocorra com Gover
no Lula. O PFL fez parte de um Governo que tinha
uma situação muito melhor do que a atual: a dívida
externa era dez vezes menor, não havia inflação. No
entanto, ajudou a vender estatais, a privatizá-Ias.
Neste final de mandato do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso está de volta o fantasma da inflação, o
salário mínimo está no seu pior momento e o poder
aquisitivo, nos últimos oito anos, caiu consideravel
mente.

Repito, não votarei a favor do aumento de im
posto. Estamos mantendo o que existe hoje. O cida
dão pagou neste ano, no ano passado, há dois, três,
quatro, cinco anos o mesmo que pagará no próximo
ano. Isso não significa aumento de imposto. Se vai pa
gar o mesmo, não se trata de aumento de imposto,
pelo menos na minha matemática. É preciso deixar
isso bem claro.

Além desses aspectos, que estamos desmistifi
cando, gostaria de dizer que o projeto incorpora uma
série de avanços. Os que perderam a oportunidade
de fazer o refinanciamento poderão fazê-lo e aqueles
que o fizeram, mas não puderam sustentá-lo, terão
novamente a possibilidade de fazê-lo, reconhecendo
o significado de ato cooperativo, ou seja, desonerar o
trabalho das cooperativos.

Eu poderia falar sobre uma série de avanços. Va
mos pôr os pingos nos is. A César o que é de César e a
Deus o que é de Deus. Ao PFL o que é deles, mas não
queiram tirar o que é dos outros. Não! Os senhores es
tão reclamando do que não fizeram até agora e, portan
to, não têm direito de reclamar. Se tivessem diminuído o
valor do Imposto de Renda, se tivessem diminuído o va
lor da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, pode
ríamos admitir que estaríamos aumentando impostos,
mas a diminuição nunca entrou em vigor. Então, se não
houve diminuição, não haverá aumento. É o que tem de
ficar claro para a opinião pública.

Por esse motivo, votamos a favor.

Muito obrigado.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PPB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, depois da
longa discussão que observei, chego à conclusão de
que, com o passar dos anos, o PFL convenceu o PT e

. """ ..,.. _._.--- --------------,--,--------------
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este também convenceu o PFL. Entretanto, não fui
convencido por nenhum dos dois.

Quero saber se existe na mesa requerimento de
destaque sobre o aumento de alíquotas de 25% para
27,5% e de 8% para 9%, porque só votarei favoravel
mente à matéria se me for garantido que posterior
mente será colocado em votação destaque sobre
essa matéria, para que eu possa votar contra o au
mento de imposto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Cunha Bueno, há inúmeros destaques sobre a mesa.
Provavelmente nem todos serão votados ainda hoje.
Estou mandando apurar se existe destaques especifi
camente sobre essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Sr. Presidente, requeremos, nos ter
mos regimentais, o encerramento da discus
são da Medida Provisória n° 6612002.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Assinam: Wagner Rossi, Vic&líder do PMDB; Profes
sor Luizinho, Vice-Líder do PT; Fernando Coruja,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS; e Custódio
Mattos, Vice-Líder do PSOB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - ESTÁ
ENCERRADA A DISCUSSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o parecer do Relator, na parte em que
manifesta opinião favorável quanto ao atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur
gência e de sua adequação financeira e orçamentá
ria, nos termos do art. 8° da Resolução n° 1, de 2002,
do Congresso Nacional.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
inscritos para orientar a votação. VExa. tem de cum
prir o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Inscrição
para orientar as bancadas?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Não, para
orientar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)-Paraaori
entar a votação, não.

Deputado, o Presidente cumpre o Regimento
Interno não apenas para satisfazer VExa., mas por
que essa é uma obrigação da Presidência. Então
VExa. pode pedir com tranqüilidade. Não se trata de
orientação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Encaminha
mento de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Trata-se
de encaminhamento.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Estou inscri
to para isso.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aí VExa.
corrigiu o que disse anteriormente. Na verdade, as
inscrições foram feitas para encaminhamento da ma
téria.

Estamos, Deputado José Carlos Aleluia, votan
do a preliminar da constitucionalidade da matéria.

Se não houver objeção do ilustre Deputado
José Carlos Aleluia, chegaremos, no momento ade
quado, ao encaminhamento da matéria. Agora é ape
nas em relação à constitucionalidade.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
um esclarecimento ao Plenário. O Deputado Arnaldo
Madeira e outros Líderes estiveram comigo e fizeram
uma proposta: votaríamos o texto básico agora e dei
xaríamos todos os destaques para ordenarmos ama
nhã.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se esse
for o entendimento dos Líderes, não há nenhuma ob
jeção deste Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
é esse o entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Neste ins
tante, votamos a preliminar de constitucionalidade,
para, em seguida, votar o mérito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que aprovam o parecer do relator perma
neçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO, com um voto contrário.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
à votação do mérito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a Mesa os seguintes Requerimentos de Destaque:

REQUERIMENTO

DVS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

BANCADA PMDB
Requeiro, nos termos do art. 161, § 2°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do inciso 111 do art. 'Y do
Projeto de Lei de Conversão referente à Medida Pro
visória n° 66, de 20 de agosto de 2002.

Saia das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO N° J DE 2002
DE DESTAQUE PARA VOTACAO EM SEPARADO

(Simples)

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
à Medida Provisória n° 66-A, de 2002

Sr. Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a votação em separado da expressão "e servi
ços de telecomunicação", constante do inciso 111,
do art. 3°, do Projeto de Lei de Conversão à Medida
Provisória n° 66, de 2002, com o objetivo de supri
mi-Ia.

Justificação

As simulações da Receita Federal para a manu
tenção do nível atual da receita da contribuição para o
PIs/Pasep, considerada a nova sistemática de cobran
ça, não contemplava o desconto desse crédito incluido.
Portanto, há que se ter conhecimento do impacto dessa
inclusão sobre a receita dessa contribuição.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

REQUERIMENTO N° , DE 2002
DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Simples)

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
à Medida Provisória nO 66-A, DE 2002

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para a votação em separado do inciso VI, do art. 8°,
do Projeto de Lei de Conversão à Medida Provisória
n° 66, de 2002, com o objetivo de suprimi-lo.

Dezembro de 2002

Justificação

Não há justificativa para que o faturamento de
vendas, no varejo, efetuadas diretamente aos consu
midores finais, por importadores de mercadorias do
exterior permaneçam sujeitas à ai íquota de 0,65% da
Contribuição para o PIS/Pasep.

Sala das Sessões, de dezembro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

REQUERIMENTO N° ,DE 2002
DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Simples)

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
à Medida Provisória n° 66-A, DE 2002

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para

a votação em separado do dos incisos VIII e IX, do art.
ao, do Projeto de Lei de Conversão à Medida Provisória
n° 66, de 2002, com o objetivo de suprimi-los.

Justificação

A inclusão de novas receitas de serviços entre
aquelas que continuarão pagando a alíquota de
0,65% sobre o faturamento distorce a idéia inicial da
retirada da cumulatividade da contribuição para o
PIS/Pasep, o que pode comprometer o objetivo de
manutenção do atual nível de arrecadação desse tri
buto. Entendendo que as receitas decorrentes de
prestação de serviços de telecomunicações e de ser
viços de empresas jornalísticas e de radiodifusão se
riam as mais relevantes, e que não há conhecimento
do impacto dessa medida sobre a arrecadação do
PIS/Pasep, estamos pro pondo a supressão dos inci
sos VIII e IX, do art. 8° do PLV.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

REQUERIMENTO
(Simples)

Requer destaque, para votação em separado,
do inciso VIII do art. 8° do Projeto de Lei de Conver
são n° 31 , de 2002, apresentado à Medida Provisória
n° 66, de 2002.

Senhor Presidente,
A Bancada do PMDB requer, nos termos do art.

101, inciso 11, alínea b, número 04 c/c o art. 161, § 2°
do Regimento Interno, destaque para votação em se
parado do inciso VIII do art. 8° do Projeto de Lei de
Conversão nO ,de 2002, apresentado à Medida Provi
sória n° 66, de 2002.

Sala das Sessões, - Deputado José Borba,
Vice-Líder do PMDB.
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REQUERIMENTO
DVS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

BANCADA PSDB

Requeiro, nos termos do art. 161, § 2°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do art. 12 do Projeto de Lei
de Conversão referente à Medida Provisória n° 66, de
20 de agosto de 2002.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2002.
- Deputado Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB 
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do
PSDB.

REQUERIMENTO - DVS
(Simples)

Requer destaque, para votação em separado,
da emenda aditiva n° 005 à Medida Provisória n° 66,
de 2002.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa
, nos termos dos arts. 101, inci

so 11, alínea b, número 4; 161, inciso I, e 162 do Regi
mento Interno, Destaque para Votação em Separa
do-DVS, da emenda aditiva n° 005 à Medida Provisó
ria n° 66, de 2002, conforme cópia em anexo, alteran
do a redação dos arts. 1°,2°,5°, 12 e 13 da Lei n°
9.964, de 10 de abril de 2000, inserindo novo art.
50 -A, e acrescentando dispositivo facultando às em
presas que continuam integradas ao regime de parce
lamento instituído pela Lei n° 9.964/2000, a inclusão
de novos débitos, cujo fato gerador tenha ocorrido até
a data da publicação desta lei, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizado ou a ajuizar,
com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os de
correntes de falta de recolhimento de valores retidos.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2002. 
Deputado Augusto Nardes, PPB - Deputado Ino
cêncio Oliveira, L íder do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
BANCADA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, § 2° do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do Art. 24 do PLV n° 31 apresentado à MP n°
66-A/2002.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB.

DESTAQUE DE BANCADA
PSBIPCdoB.

Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado
do artigo 26, do Projeto de Lei de Conversão apresen
tado à Medida Provisória n° 66, de 2002.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado José Antonio Almeida, Vice-Líder do Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB.

Justificação

A inclusão decinco novas atividades ao Simples
no bojo dessa Medida Provisória parece-nos despro
positada e inoportuna por ser matéria estranha ao
texto da MP Além disso, a questão de inclusão de ati
vidades no Simples é tratada pela MP 75 (inclui as
agencias de viagem aqui também incluída). Portanto,
seria mais adequado que o seu art. 26 fosse retirado
do texto e incluído quando da apreciação da Medida
Provisória 75.

REQUERIMENTO
DE DESTAQUE DE BANCADA

Requer destaque supressivo de dispositivo do
Projeto de Lei de Conversão apresentado pelo Rela
tor à Medida Provisória n° 66, de 2002.

Sr. Presidente,

Requeremos a V. Exa
, nos termos do art. 161, in

cisos V e parágrafo 2° do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, destaque para votação em se
parado dos artigos 30 e 31, constante do Projeto de
Lei de Conversão apresentado pelo relator à Medida
Provisória n° 66, de 2002.

Sala das Sessões, de de 2002. - Deputado Val
demar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, § 2° do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do Art. 31 do PLV. N° 31 apresentado à MP n°
66-A/2002.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB.



Justificação

A manutenção do regime especial de tributação
do MAE. Esse regime especial contém benefícios fis
cais inaceitáveis para operações que tiveram, muitas
vezes, caráter especulativo. A liquidação dessas ope
rações já representará uma sangria de R$ 5 bilhões
para as estatais em favor das distribuidoras. Esses
benefícios premiará a atividade especuladora decor
rente de um dos mais fragorosos fracassos do mode
lo de sistema elétrico privatista.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO N° 102

(Da Bancada do PTB)

DESTAQUE DA BANCADA DO BLOCO
PSBIPCdoB

Requeremos, nos termos do § 2° do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do artigo 47, do Projeto de Lei de Conversão
apresentado à Medida Provisória n° 66, de 2002.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado José Antonio Almeida, Vice-Líder do Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB.

Justificação

Não pode a autoridade administrativa ter mais
força do que a que está prevista na legislação.

Sala das Sessões, de dezembro de 2002. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PTB.

Senhor Presidente,
Solicito destaque para votação em separado,

nos termos do art. 161 do Regimento Interno, do art.
56 DO PLV n° 31/02.
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DESTAQUE DE BANCADA N° sas integrantes do Mercado Atacadista de Energia.
(PFL) Entre os inúmeros benefícios concedidos a essas

Senhor Presidente, empresas, por conta do chamado "apagão", deve-
Requeremos, nos termos do art. 161, I e §~, do mos destacar o pagamento da Recomposição Tari-

Regimento Interno, destaque para votação em separado fária Extraordinária - RTE, pelo prazo de até 114
do art. 37 do Projeto de Lei de Conversão, que mantém meses, em percentual de até 7,9% sobre as tarifas
em nove por cento, a partir de 1°de janeiro de 2003, aalí- de fornecimento de energia elétrica. Acreditamos
quota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido que qualquer distorção por acaso existente na sis-
(CSLL), instituída pela Lei n° 7.689, de 1988, visando sua temática de tributação do setor deverá ser objeto de
supressão. discussão no âmbito de uma ampla reforma do sis-

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2002. _ tema tributário nacional.
Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL. Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. -

Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
REQUERIMENTO Parlamentar PDT/PPS.

DVS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

BANCADA PSDB
Requeiro, nos termos do art. 161, § ~, do Regi

mento Interno da Câmarados Deputados, destaque para
votação em separado do art. 37 do Projeto de Lei de
Conversão referente à Medida Provisória n° 66, de 20 de
agosto de 2002.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Wagner Rossi, Vice-L íder do PMDB - Depu
tado Antonio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, § 2° do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado do
Art. 38 do PLV. nO 31 apresentado à MP. n° 66-N2oo2.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO N° ,DE 2002
DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Simples)

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
à Medida Provisória nO 66-A, DE 2002

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para a votação em separado do art. 47, do Projeto de
Lei de Conversão à Medida Provisória nO 66, de 2002,
com o objetivo de suprimi-lo.

Justificação

Parece-nos totalmente injustificada qualquer
medida que venha beneficiar ainda mais as empre-
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REQUERIMENTO N° DE 2002

DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
DA BANCADA DO BLOCO PDTIPPS

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
à Medida Provisória n° 66-A, DE 2002

Sr. Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a votação em separado do art. 57 do Projeto de
Lei de Conversão à Medida Provisória n° 66, de 2002,
com o objetivo de suprimi-lo.

Justificação

As alterações propostas pelo artigo, além de
permitir que, a critério da pessoa jurídica, a homolo
gação da opção pelo Refis possa ser condicionada ao
arrolamento de bens de valor inferior ao do débito
consolidado, suspendem a punibilidade de crimes
contra a ordem tributária durante o período em que a
empresa estiver incluída no Refis, e extinguem a puni
bilidade para aquelas que efetuem o pagamento inte
grai dos débitos objeto de parcelamento, mesmo que
já tenha ocorrido o recebimento da denúncia. Enten
demos que essa proposta seja absurda, premiando
os sonegadores de forma injustificável.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002._
Deputado Miro Teixeira, Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS.

REQUERIMENTO N° , DE 2002

DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
DA BANCADA DO BLOCO PDTIPPS

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
à Medida Provisória n° 66-A, DE 2002

Sr. Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a votação em separado do art. 62, do Projeto de
Lei de Conversão à Medida Provisória nO 66, de 2002,
com o objetivo de suprimi-lo.

Justificação

A alteração proposta visa atender a interesses
particulares, sem qualquer benefício para a socieda
de e, em vista disso, deveria ser justificada de manei
ra transparente, o que não acontece no momento.
Sendo assim, acreditamos que a alteração proposta
não deva ser aprovada.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

REQUERIMENTO
DVS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

BANCADA PSDB
Requeiro, nos termos do art. 161, § 2°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do art. 63 do Projeto de Lei
de Conversão referente à Medida Provisória n° 66, de
20 de agosto de 2002.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB 
Deputado Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB.

DESTAQUE DE BANCADA

PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
(Do PST)

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado do art. 64 do Projeto de Lei
de Conversão apresentado à Medida Provisória n°
66/2002.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Cabo Júlio, Líder do PST.

DESTAQUE DE BANCADA ND
(PFL)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 2°, do

Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do art. 64 do Projeto de Lei de Conversão, que
prorroga a vigência da alíquota de 27,5% do Imposto
de Renda das Pessoas Físicas, visando sua supres
são.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2002. 
Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

REQUERIMENTO
DVS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

BANCADA PSDB
Requeiro, nos termos do art. 161, § 2°, do Regi

mento interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do art. 64 do Projeto de Lei
de Conversão referente à Medida Provisória n° 66, de
20 de agosto de 2002.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB - Depu
tado Antonio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB.



53634 Quarta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE DE BANCADA
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Do PST)

Dezembro de 2002

Requeiro, nos tennos regimentais, destaque para votação em
separado do art. 64 do Projeto de Lei de Conversão apresentado à Medida
Provisória n° 66/2002.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2002

DEPUT~ JÚLIO~~oA:S~
Destaque de Bancada n°

(PFL)

Senbor Presidente,

Requeremos, nos termos do aFt. 161, I e § 2°, do Regimento
Interno, destaque para votaçto em separado do art. 64' do Projeto de Lei de
Convento, que prorroga a vigência da aliquota de 27,5% do Imposto de Renda dai
Pessoas Fisicas, visando sua supressio.

S.............. _ 25 d=V'~bro&- '
b=cioO"v.;n ~

UderdoPFL

REQUERIMENTO
DVS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

BANCADA PSDB

Requeiro, nos termos do art.161, § 2°, do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, destaque para votaçao em separado do art. 64 do Projeto de Lei

de Conversão referente à Medida Provisória nO 66, de 20 de agosto de 2002.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002

Antonio Carios Pannunzio
Vice-Líder do PSDB

Wagner Rossi
Vice-Lider do PMOB )



Repito o que disse anteriormente, pois ainda há
tempo de chamar a atenção de todos para o proble
ma. O art. 30 do projeto de conversão estabelece mui
ta de 5 mil reais por mês de calendário, e essa multa é
majorada em 100% na hipótese de lavratura de auto
de infração.

Ha muitas coisas que estão embutidas nesse
projeto de conversão que não ficaram bem claras. E,
depois de aprovado, não adianta querer lamentar
essa ou aquela condição.

Justificação

REQUERIMENTO N° , DE 2002
DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Simples)

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
à Medida Provisória n° 66-A, de 2002

Mais um dispositivo incluído de última hora para
atender a interesses corporativos. Projeto de lei tra
tando do assunto não evoluiu na Câmara dos Deputa
dos, tendo em vista a posição contrária do Governo
Fernando Henrique Cardoso, tendo em vista o impac
to negativo sobre a arrecadação previdenciária. Ago
ra, aproveitando o "fim de festa", tentam incluir essa
medida, sem qualquer preocupação com as contas
da previdência social.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en
caminhar contrariamente à matéria, concedo a pala
vra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, estamos percebendo nesta no
ite várias trocas: os que eram a favor da matéria
hoje são contra e os que eram contra hoje são a fa
vor. Temos dois Governos, mas na verdade não há
nenhum. Todos estão um pouco perdidos, mas in
dependentemente dessa condição, votarei da for
ma que votaria antes ou depois das eleições: sem
pre em defesa da população, contra o aumento da
alíquota de Imposto de Renda para 27,5%, lem
brando que essa alíquota deveria ser provisória e
agora querem que seja definitiva.

Sr. Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a votação em separado do art. 66, do Projeto de
Lei de Conversão à Medida Provisória n° 66, de 2002,
com o objetivo de suprimi-lo.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE No momento em que acenamos com a vanta-
(Simples) gem da inclusão de novas empresas no SIMPLES

lutei por algumas delas, como escritórios de serviços
contábeis, empresas lotéricas, agências de turismo,
escolas de 1° e 2° graus, estabelecimentos de saúde
e empresas de serviços de softwares -, não podemos
nos esquecer de que as empresas de serviços estão
sendo altamente prejudicadas, pois terão aumento de
alíquota de PIS e COFINS para até 1,65% - penalida
de extremamente brutal.

Também devemos lembrar-nos de que, nessa
mesma proposta de projeto de lei de conversão, estão
sendo atribuídas, no art. 5°, multas pesadas da Lei
Complementar nO 105, o que certamente muitas pes
soas não teriam percebido.

Apesar da reabertura do REFIS, o art. 56 da pro
posta dá poder ao comitê gestor do programa para
delegar competência às autoridades administrativas
para exclusão do REFIS. Isso quer dizer que se al
guém ganha o benefício, certamente fica na mão, não
sabe de quem. Isso está claro no art. 56. Eu até faço
questão de ler o que está escrito no art. 56, que diz:

"Art. 56. O Comitê Gestor do Programa de Re
cuperação Fiscal (Refis) poderá delegar competência
às autoridades administrativas (. ..) para, mediante ato
declaratório, procederem à exclusão de pessoa jurídi
ca optante (. ..)."

É importante lembrar, inclusive, de um detalhe
que já enfatizei durante a discussão. A pessoa jurídi
ca, para entrar no REFIS, acaba desistindo de várias
ações. E ao fazê-lo, torna-se ré confessa. Vai para o
REFIS e depois pode dele ser excluída por meracon
dição imposta por uma autoridade administrativa.

Eu tive o cuidado de ler na integra o projeto de
conversão e apresentei um destaque à Mesa para su
pressão do art. 56, porque, se ele não for suprimido, a
autoridade administrativa poderá excluir alguém do
REFIS. E aquele que acha que a nova possibilidade
de ingresso no REFIS será a solução para os seus
problemas, na verdade acabará tendo outros proble
mas sérios.

Requeiro, nos termos do art. 161, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, Destaque para
Votação em Separado do art. 64 do PLV nO 31/02 da
MP n° 66/02.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado José Antonio Almeida, Vice-Líder do Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB.
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A inclusão de algumas empresas no SIMPLES,
a reabertura do REFIS são atrativos. Mas fora dos
atrativos há muitas pegadinhas, que certamente dei
xarão muitas pessoas preocupadas e com o cabelo
em pé, quando acordarem para a realidade.

Por isso, fiz questão de voltar ao encaminha
mento para chamar a atenção para alguns pontos
que, num determinado momento, podem parecer po
sitivos, mas são altamente negativos.

Fica o registro de que lutarei até o final da vota
ção para a exclusão do art. 56, porque esse dispositi
vo certamente dará um poder incrível, incalculável, à
autoridade administrativa para ameaçar alguém de
ser excluído do REFIS, não se sabe com que intenção
ou com que propósito. Por isso, temos que extirpar do
projeto de conversão o art. 56, senão o novo REFIS
será o velho REFIS, a enganação, e certamente um
grande prejuízo, além do que já foi o maior lamento
dessa medida provisória: o aumento do Imposto de
Renda.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

a palavra, para encaminhar favoravelmente à matéria,
ao ilustre Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, recebi, como todos, o resultado das elei
ções - quem é Governo, quem foi eleito e quem é
oposição.

Não tenho nenhuma dúvida de que o meu parti
do, o PSDB, está na oposição. Mas quero ser oposi
ção como um rio perene e forte, que realmente seja
permanente e vigoroso, não como uma tromba
d'água que cai de uma vez só e sai destruindo tudo.
Até para esse tipo de enxurrada já se construiu dissi
pador de energia.

Quero fazer oposição com consciência de que a
regra que o Presidente eleito vai ter é a mesma que
tem hoje o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
nas mesmas condições. É claro que já temos levanta
das todas as contradições da Oposição, que daqui a
pouco vai assumir o Governo, e no momento certo fa
remos oposição vigorosa, consistente e responsável
pelo Brasil.

Quero encaminhar mais uma vez favoravelmen
te à Medida Provisória n° 66, fruto de acordo e que foi
possível pelo discernimento e entendimento de todos:
do futuro Governo, dos partidosqueo apóiam, do atu
ai Governo e das Lideranças partidárias desta Casa
na sua grande maioria. Podemos em quase todos os
temas ter um ponto ou dois de divergência. Ressalto o
trabalho do Relator Benito Gama. Para mim não é sur-

presa a capacidade, o discernimento e o entendimen
to de S.Exa. Alguns colegas disseram-me há pouco
que S.Exa. pegou uma jaca e a transformou em um
pêssego bem macio.

Problemas existem. Eu mesmo não gosto da so
lução que será dada ao PIS e à COFINS. Ela é ruim
hoje com tributação cumulativa e vai continuar ruim
com tributação não-eumulativa, trazendo problemas
para o setor produtivo e para a economia. E quem
paga o pato disso sempre é o consumidor final. É ele
quem paga a conta dessa carga e desse sistema tri
butário iníquo e injusto que ternos no Brasil.

Apóio o Relator por ter ouvido todos antes de fa
zer o entendimento.

Há pouco, a Liderança do PSDB, por intermédio
do Deputado Antonio Carlos Pannunzio, apresentou
mais alguns itens ao SIMPLES, que é uma luta da Câ
mara dos Deputados. Se existe reforma tributária no
Brasil é por causa do SIMPLES, que é uma conquista
da Câmara dos Deputados e que agora, pela terceira
vez, vai ser ampliado a mais nove categorias.

É importante dizer que mais de 2 milhões de
empresas hoje estão participando desse regime sim
plificado de tributação, gerando milhões de empregos
em todo o Brasil.

Uma outra importante conquista é o restabeleci
mento da justiça às cooperativas brasileiras. O siste
ma cooperativo é fundamental no desenvolvimento
da economia do País e no fortalecimento do mini, do
pequeno e do médio produtor rural. Será resolvida
uma iniquidade que foi colocada sobre as cooperati
vas brasileiras. A solução foi acolhida pelo Deputado
Benito Gama.

O REFIS também tem fundamental importância
para milhões de empresas. A solução é boa para o Go
verno que entra, é boa para a empresa, gera receita,
emprego, melhoria de condições. E temos um preço a
pagar: manter a mesma carga tributária que tivemos
até agora. Pago e assumo essa responsabilidade.

Portanto, encaminho favoravelmente essa solu
ção, parabenizando todas as Lideranças, as compa
nheiras e os companheiros e o nobre Relator Deputa
do Benito Gama pelo excelente trabalho. Edigo mais,
Deputado Benito Gama, essa lei levará o nome de
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao ilustre Deputado José Carlos Aleluia,
que encaminhará contrariamente à matéria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, muito obrigado
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por ter atendido à solicitação de colocar os Deputa
dos para encaminhar a votação.

Quando criança, aprendi que existem remédios
tão ruins que as mães os envolvem em doce de goia
ba ou em queijo. Este aumento de 25% para 27,5% no
imposto para a classe média é um remédio amargo. E
como tal, o Deputado Benito Gama, do Nordeste,
também aprendeu com seu pai e sua mãe a técnica
de envolver o remédio ruim em doce de banana ou
em queijo de coalho e resolveu colocar uma série de
coisas favoráveis. Mas nada compensa o aumento de
imposto em 10% para a classe média, para o traba
lhador brasileiro.

Ouvi as palavras do meu amigo Deputado Mil
ton Temer, das quais não me esquecerei nunca mais:
S.Exa. vota a favor do aumento de imposto para o tra
balhador, porque é realidade concreta de Governo.
Permitam-me, para que todos ouçam, relembrar: rea
lidade concreta de Governo.

Não foi assim que se comportaram durante oito
anos ao impedir que se corrigissem as distorções do
Orçamento. Estamos onerando a classe média, extor
quindo a classe média, mas não estamos resolvendo
os problemas estruturais.

Este aumento no Imposto de Renda não está no
relatório de receita, aprovado pela Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Não há
necessidade. Temos o Orçamento equacionado por
superávit, combinado entre Lula e o FMI, com todas
as necessidades orçamentárias, inclusive a fixação
do salário mínimo em 240 reais, que agora o PT quer
ficar contra. Dá para atender a tudo sem aumentar im
posto.

Sem citar os nomes agora - pode ser que quei
ram reivindicar o direito de falar, e eu não quero pro
vocar mais -, eles não entendiam dessa forma, quan
do nós discutíamos aqui a matéria e decidimos limitar
o aumento do Imposto de Renda a 31 de dezembro
de 2002. Portanto, quem votar pelo aumento, é au
mento, não é prorrogação nem manutenção, é au
mento de carga tributária para a classe média.

O PFL vai ganhar. Não querem votar nominal
mente, porque não querem que o voto apareça na
plaquinha eletrônica na frente de seus nomes.

Pode ser que, em alguns Estados, os nossos
companheiros estejam revoltados por causa da pro
paganda fascista feita pela CUT, com apoio do PT,
através da qual foram espalhados cartazes com o
nome dos Deputados que votaram a favor da flexibili
zação da CLT.

Recomendo ao PT que leia as páginas amare
las da revista Veja, na qual foi publicada bela entrevis-

ta com o Prof. Pastore, que certamente será consulta
do pelos membros do Partido. Recomendei ao futuro
Ministro do Trabalho do PT que leia as páginas ama
relas da revista Veja.

Vou votar contra esse projeto, mesmo sabendo
que há doce de banana em volta. Reconheço que os
companheiros do PFL conseguiram avançar.

Por último, meu amigo Deputado Ronaldo Caia
do conseguiu incluir no SIMPLES a área da saúde. O
PFL retirou a parte absurda contra o contribuinte no
que se refere à elisão fiscal e forçou a retirada das
áreas de serviços oneradas pelo fim da cumulativida
de na indústria.

Avançamos muito, Líder Inocêncio! Nós avança
mos muito, mas me permitam orientar a Bancada a
votar contra, sobretudo o aumento do Imposto de
Renda da classe média. Isso significa 50, 100, 250 re
ais ou o valor da mensalidade da escola do filho a me
nos no orçamento familiar. Nós, do PFL, podemos
passar o tempo dizendo: Não ao novo imposto! Aca
bem com o déficit da Previdência!

O déficit da Previdência é de mais de 50 bilhões.
Rep~o: mais de 50 bilhões! Este aumento de imposto,
que vai escorchar a classe média, vai dar um pouco
mais de 1 bilhão. Tratem o problema estruturalmente
e não venham com paliativos.

Queremos reforma tributária! Queremos refor
ma da Previdência! Queremos reforma política!

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra o nobre Deputado Augusto Nardes.

Consulto V.Exa. sobre se abre mão da palavra.
(Pausa.) S.Exa. abre mão da palavra.

Com a palavra o Deputado Ricardo Berzoini,
para encaminhar a votação.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, este debate é importante, porque, de certa
forma, há uma grande fase de transição na Casa: mui
ta gente assumindo o papel de oposição e muita gen
te assumindo o papel de situação.

O trabalho do Relator, Deputado Benito Gama,
foi extremamente difícil. Eu o acompanhei durante to
das essas semanas, e creio que podemos, mesmo
não estando integralmente satisfeitos com o relatório,
parabenizar o Relator, porque o tipo de dificuldade
que encontramos é decorrente do momento.

É óbvio que estamos tratando de matéria tribu
tária a partir de uma realidade econômica. Ao PT e
aos partidos que vão compor a futura base de Gover
no não interessa o Imposto de Renda da Pessoa Físi
ca com apenas duas ai íquotas, porque elas não cum-
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prem O que está disposto na Constituição Federal, ou
seja, a progressividade e a capacidade contributiva.

Ao PT também não interessa o remendo de
apenas mais 1% da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, quando o Imposto de Renda da Pessoa Jurí
dica no Brasil também não cumpre o princípio consti
tucional. Estamos fazendo o Orçamento para 2003 a
partir da realidade econômica de uma dívida interna
bastante elevada, em face da atual política econômi
ca.

Não queremos aqui promover uma discussão
que oponha pensamentos ou comportamentos preté
ritos a partir apenas dessa medida provisória, mas
queremos discutir que o acordo costurado a duras pe
nas pelo Relator e pelas Lideranças foi no sentido de
viabilizar o que era demanda real da sociedade e, ao
mesmo tempo, o Orçamento de 2003.

Não há aumento de carga tributária, há prorro
gação de expedientes que foram utilizados em outros
momentos em situação de crise. E a crise econômica
não terminou, ela está aí, a inflação está crescendo. E
neste momento um consenso com certeza há neste
Plenário: não se pode ser irresponsável com a política
econômica no processo de transição.

Acatamos importantes reivindicações na pes
soa do Relator, como por exemplo a ampliação dos
setores econômicos que poderão declarar pelo
SIMPLES; acatamos o ato cooperativo, reivindicação
que se vem arrastando há bastante tempo por parte
de todo o movimento cooperativista. Sou dirigente co
operativo, e sei o que significa isso.

Acatamos uma reivindicação polêmica, a rea
bertura do REFIS, uma demanda real dos setores sé
rios do empresariado, que entendem ser esta a opor
tunidade de colocar a sua situação em dia com o Fis
co. Esta oportunidade deve ser encarada como única,
porque não se pode reabrir o REFIS a cada momento.
Há que se colocar um paradeiro nisso. Mas foi essa a
oportunidade da negociação.

Registro, neste momento em que estamos par
tindo para a votação - evidentemente ressalvados os
destaques -, que estamos construindo séria negocia
ção política, a partir de um comportamento transpa
rente, porque a imprensa nacional acompanhou to
dos esses dias, nas palavras do Relator, nas minhas
palavras e nas de outras Lideranças o que estava
sendo negociado e como isso estava sendo feito.

Ficou perfeito o texto? Com certeza não, até
porque o Senado ainda pode aperfeiçoá-lo. Rcou da
maneira que todos os segmentos queriam? Não. Com
certeza, teremos de prosseguir o estudo do SIMPLES
na MP n° 75 e em outras medidas provisórias nas

quais discutiremos tanto a ampliação horizontal quan
to a ampliação do teto. O SIMPLES é um sistema de
simplificação do qual eu digo com tranqüilidade: foi
uma coisa boa feita nos últimos oito anos e deve ser
aperfeiçoado. Devemos trabalhar inclusive com a
perspectiva de discutir o financiamento da Previdên
cia a partir da experiência do SIMPLES.

Mas não podemos adotar um comportamento
de simplesmente marcar posição, seja a favor da me
dida provisória, seja contra ela. Nosso comportamen
to, neste momento de transição, é de responsabilida
de, e responsabilidade política significa garantir 90
vernabilidade e atender a importantes reclamos da
população brasileira, que se manifestou no processo
legítimo de pressão quanto ao projeto de lei de con
versão ora apresentado neste plenário.

Sr. Presidente, nós, do PT, estamos absoluta
mente tranqüilos quanto ao resultado do processo,
não porque concordemos integralmente com o texto
do Relator, mas porque entendemos que ele é resul
tado da negociação viável nesta conjuntura de transi
ção, quando, como eu já disse, alguns se preparam
para ser oposição, outros se preparam para ser situa
ção.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub

meter a votos o Projeto de Lei de Conversão n° 31 , de
2002, oferecido pelo Relator designado pela Mesa em
substituição à Comissão Mista do Congresso Nacio
nal, ressalvados os destaques e com as alterações fe
itas em plenário:

O Congresso Nacional decreta:
COBRANÇA NÃO CUMULATIVA DO PIS E DO

PASEP
Art. 1° A contribuição para o PIS/Pasep tem

como fato gerador o faturamento mensal, assim en
tendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurí
dica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.

§ 12 Para efeito do disposto neste artigo, o total
das receitas compreende a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pes
soa jurídica.

§ 22 A base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep é o valor do faturamento, conforme defini
do no caput.

§ 32 Não integram a base de cálculo a que se re
fere o artigo, as receitas:

decorrentes de saídas isentas da contribuição
ou sujeitas à ai íquota zero;

»._>_._-------_._---_._---_._---------------



§ 12O crédito será determinado mediante a apli
cação da alíquota prevista no art. 2.ll sobre o valor:

I - dos itens mencionados nos incisos I e 11, ad
quiridos no mês;

11- dos itens mencionados nos incisos 111 a V, in
corridos no mês;

111 - dos encargos de depreciação e amortiza
ção dos bens mencionados nos incisos VI e VII, incor
ridos no mês;

IV -dos bens mencionados no inciso VIII, devol
vidos no mês.

§ 22 Não dará direito a crédito o valor de
mão-de-obra paga a pessoa física.

§ 3'J- O direito ao crédito aplica-se, exclusiva
mente, em relação:

1- aos bens e serviços adquiridos de pessoaju
rídica domiciliada no País;

11 - aos custos e despesas incorridos, pagos ou
creditados a pessoa jurídica domiciliada no País;

111- aos bens e serviços adquiridos e aos custos
e despesas incorridos a partir do mês em que se inici
ar a aplicação do disposto nesta Lei.

§ 42 O crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.

§ 52 Sem prejuízo do aproveitamento dos crédi
tos apurados na forma deste artigo, as pessoas jurídi
cas que produzam ou comercializem mercadorias de
origem animal ou vegetal classificadas nos cap~ulos

2 a 4,8 a 12 e 23, e nos códigos 0504.00,0710,0712
a 0714, 1507 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 1517,
1701.11.00, 1701.99.00, 17.02.90.00, 1803,
1804.00.00, 1805.00.00, 2009, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mer
cosul, destinados à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep,
devida em cada período de apuração, crédito presu
mido, calculado sobre o valor dos bens e serviços re
feridos no inciso 11 do caput, adquiridos, no mesmo
período, de pessoas físicas residentes no País.

§ 6lI Relativamente ao crédito presumido referi
do no § 52:

I - seu montante será determinado mediante
aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições,

111- energia elétrica e serviços de telecomunica
ção consumidos nos estabelecimentos da pessoa ju
rídica;

IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipa
mentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas ativi
dades da empresa;

V - despesas financeiras decorrentes de em
préstimos e financiamentos de pessoa jurídica, exce
to de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte ( SIMPLES);

VI - máquinas e equipamentos adquiridos para
utilização na fabricação de produtos destinados à
venda, bem assim a outros bens incorporados ao ati
vo imobilizado;
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11 - não-operacionais, decorrentes da venda de VII - edificações e benfeitorias em imóveis de
ativo permanente; terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra,

111_ auferidas pela pessoa jurídica revendedora, tenha sido suportado pela locatária;
na revenda de mercadorias em relação às quais a VIII- bens recebidos em devolução, cuja receita
contribuição seja exigida da empresa vendedora, na de venda tenha integrado faturamento do mês ou de
condição de substituta tributária; mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta

IV - de venda dos produtos de que tratam as ,e Lei.
, ou quaisquer outras submetidas à incidência mono
fásica da contribuição;

V - referentes a:

a) vendas canceladas e aos descontos incondi
cionais concedidos;

b) reversões de provisões e recuperações de
créditos baixados como perda, que não representem
ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio lí
quido e os lucros e dividendos derivados de investi
mentos avaliados pelo custo de aquisição, que te
nham sido computados como receita.

Art.2.ll Para determinação do valor da contribui
ção para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 12 , a alí
quota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centé
simos por cento).

Art. 3.11. Do valor apurado na forma do art. 22 a
pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:

1- bens adquiridos para revenda, exceto em re
lação às mercadorias eaos produtos referidos nos in
cisos 111 e IV do § 3'J- do art. 111;

11 - bens e serviços utilizados como insumo na
fabricação de produtos destinados à venda ou à pres
tação de serviços, inclusive combustíveis e lubrifican
tes;
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de alíquota correspondente a setenta por cento da
quela constante do art. 2'l;

11- o valor das aquisições não poderá ser supe
rior ao que vier a ser fixado, por espécie de bem ou
serviço, pela Secretaria da Receita Federal.

§ 7° Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se
à incidência não cumulativa da contribuição para o
PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas recei
tas, o crédito será apurado, exclusivamente, em rela
ção aos custos, despesas e encargos vinculados a
essas receitas.

§ 8° Observadas as normas a serem editadas
pela Secretaria da Receita Federal, no caso de cus
tos, despesas e encargos vinculados às receitas refe
ridas no parágrafo anterior e àquelas submetidas ao
regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídi
ca, pelo método de:

I - apropriação direta, inclusive em relação aos
custos, por meio de sistema de contabilidade de cus
tos integrada e coordenada com a escrituração; ou

11- rateio proporcional, aplicando-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada
mês.

§ 9° O método eleito pela pessoa jurídica será
aplicado consistentemente por todo o ano-ealendário,
observadas as normas a serem editadas pela Secre
taria da Receita Federal.

Art. 4.11. O contribuinte da contribuição para o
PIS/Pasep é a pessoa jurídica que auferir as receitas
a que se refere o art. 12 .

Art.52 A contribuição para o PIS/Pasep não inci
dirá sobre as receitas decorrentes das operações de:

I - exportação de mercadorias para o exterior;

11 - prestação de serviços para pessoa física ou
jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em
moeda conversível;

111 - vendas a empresa comercial exportadora
com o fim específico de exportação.

§ 12 Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica
vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma
do art. ~ para fins de:

I - dedução do valor da contribuição a recolher,
decorrente das demais operações no mercado inter
no;

11 - compensação com débitos próprios, venci
dos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal

(SRF), observada a legislação específica aplicável à
matéria.

§ 22 A pessoa jurídica que, até o final de cada tri
mestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito
por qualquer das formas previstas no § 12 , poderá so
licitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria.

Art. ()ll. O direito ao ressarcimento da contribui
ção para o PIS/Pasep de que tratam as , e , não se
aplica à pessoa jurídica submetida à apuração do va
lor devido na forma dos arts. 2'l e JlI.

Parágrafo único. Relativamente à pessoa jurídi
ca referida no caput:

1-o percentual referido no, será de quatro intei
ros e quatro centésimos por cento;

11- o índice da fórmula de determinação do fator
(F), constante do anexo único da será 0,03.

Art. 71J. A empresa comercial exportadora que
houver adquirido mercadorias de outra pessoa jurídi
ca, com o fim específico de exportação para o exteri
or, que, no prazo de cento e oitenta dias, contado da
data da emissão da nota fiscal pela vendedora, não
comprovar o seu embarque para o exterior, ficará su
jeita ao pagamento de todos os impostos e contribui
ções que deixaram de ser pagos pela empresa ven
dedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora
ou de ofício, calculados na forma da legislação que
rege a cobrança do tributo não pago.

§ 12 Para efeito do disposto neste artigo, consi
dera-se vencido o prazo para o pagamento na data
em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a
venda houvesse sido efetuada para o mercado inter
no.

§ 2'l No pagamento dos referidos tributos, a em
presa comercial exportadora não poderá deduzir, do
montante devido, qualquer valor a título de crédito de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) ou de
contribuição para o PIS/Pasep, decorrente da aquisi
ção das mercadorias e serviços objeto da incidência.

§ ~ A empresa deverá pagar, também, os im
postos e contribuições devidos nas vendas para o
mercado interno, caso, por qualquer forma, tenha ali
enado ou utilizado as mercadorias.

Art. 8!l Permanecem sujeitas às normas da le
gislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1° a 6°:

I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6°,8° e
9° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de
1998 e Lei n° 7.102;
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11- as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto sucessivas, a partir da data a que se refere o caput
de renda com base no lucro presumido ou arbitrado; deste artigo.

111 - as pessoas jurídicas optantes pelo § ~ A pessoa jurídica que, tributada com base
SIMPLES; no lucro presumido, passar a adotar o regimedetribu-

IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos; tação com base no lucro real, terá, na hipótese de, em
V - os órgãos públicos, as autarquias e funda- decorrência dessa opção, sujeitar-se à incidência não

ções públicas federais, estaduais e municipais, e as cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep, direito
fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, a desconto correspondente ao estoque de abertura
referidas no art. 61 do Ato das Disposições Constitu- dos bens e ao aproveitamento do crédito presumido
cionais Transitórias da Constituição de 1988; na forma prevista neste artigo.

VI- as pessoas jurídicas que importem merca- Art. 12. Até 31 de dezembro de 2003, o Poder
dorias do exterior e as vendam no varejo, diretamente Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto
aos consumidores finais, relativamente ao faturamen- de lei tornando não cumulativa a cobrança da Contri-
to oriundo dessas vendas diretas; buição para o Financiamento da Seguridade Social

VII- as receitas decorrentes das operações: (Cofins).
a) referidas no inciso IV do § 3° do art. 1°; Parágrafo único. O projeto conterá também a
b) sujeitas à substituição tributária da contribui- modificação, se necessária, da alíquota da contribui-

ção para o PIS/Pasep; ção para o PIS/Pasep, com a finalidade de manter
c) referidas no art. 5° da Lei n° 9.716 de 26 de constante, em relação a períodos anteriores, a parce-

novembro de 1998. 'Iada arrecadação afetada pelas alterações introduzi-

VIII
' - das por esta Lei.

- as receitas decorrentes de prestaçao de -
serviços de telecomunicações; OUTRi\S DISPç>SIÇOES RELATIVAS À

IX - as receitas decorrentes de prestação de LEGISLAÇAO TRIBUTARIA E ADUANEIRA
serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão . . Art. 13. Poderão ser pagos até o último dia útil de
sonora e de sons e imagens. Janeiro de 2003, em parcela única, os débitos a que

Art. 9° As sociedades cooperativas pagam a se refe~e o ,vinculados ou não a q~alquer ~ção judici.-
contribuição para o PIS/Pasep à alíquota de 1% (um ai, relatiVOS a fatos geradores ocorndosate30deabnl

por cento) sobre a folha de pagamento mensal, relati- de 2002. .
vamente às operações praticadas com associados e § 1° Para os efeitos deste artigo, a pessoa jurídi-
à alíquota de 0,65% (sessenta e cinco décimos ~or c~ deverá comprovar_a d~si~t~~cia expressa e irrevo-
cento), sobre o faturamento do mês, em relação às re- ~avel de.todas as açoes JudiCiais que tenham por ob-
ceitas decorrentes de operações praticadas com não jeto os tnbutos a serem pagos e renunciar a qualquer
associados, conforme dispõe o § 1°, do art. 2° da Lei alegação de direito sobre a qual se fundam as referi-
n° 9.715, de 25 de novembro de 1998. das ações.

Art.10. A contribuição de que trata o art. 1.ll deve- § 22 Na hipótese de que trata este artigo, serão
rá ser paga até o último dia útil da primeira quinzena dispensados os juros de mora devidos até janeiro de
do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gera- 1999, sendo exigido esse encargo, na forma do , a
dor. partir do mês:

Art. 11. A pessoa jurídica contribuinte do I - de fevereiro do referido ano, no caso de fatos
PIS/Pasep, submetida à apuração do valor devido na geradores ocorridos até janeiro de 1999;
forma do art. 32, terá direito a desconto corresponden - 11 - seguinte ao da ocorrência do fato gerador,
te ao estoque de abertura dos bens de que tratam os nos demais casos.
incisos I e 11 desse artigo, adquiridos de pessoa jurídi- § 3.!l Na hipótese deste artigo, a multa, de mora
ca domiciliada no País, existentes em 12 de dezembro ou de ofício, incidente sobre o débito constituído ou
de 2002. não, será reduzida no percentual fixado no caput do

§ 12 O montante de crédito presumido será igual § 4Jl. Para efeito do disposto no caput, se os débi-
ao resultado da aplicação do percentual de 0,65% tos forem decorrentes de lançamento de ofício e se
(sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor encontrarem com exigibilidade suspensa porforça do
do estoque. .o SUjeito passivo deverá desistir expressamente e de

§ 22 O crédito presumido calculado segundo o § forma irrevogável da impugnação ou do recurso inter-
12 será utilizado em doze parcelas mensais, iguais e posto.
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Art. 14. Os débitos de que trata o art. 13, relati
vos a fatos geradores vinculados a ações judiciais
propostas pelo sujeito passivo contra exigência de im
posto ou contribuição instituído após 1>1 de janeiro de
1999 ou contra majoração, após aquela data, de tribu
to ou contribuição anteriormente instituído, poderão
ser pagos em parcela única até o último dia útil de ja
neiro de 2003 com a dispensa de multas moratória e
punitivas.

§ 1~ Para efeito deste artigo, o contribuinte ou o
responsável deverá comprovar a desistência expres
sa e irrevogável de todas as ações judiciais que te
nham por objeto os tributos a serem pagos na forma
do caput, e renunciar a qualquer alegação de direito
sobre as quais se fundam as referidas ações.

§ 2~ O benefício de que trata este artigo somen
te poderá ser usufruído caso o contribuinte ou o res
ponsável pague integralmente, no mesmo prazo esta
belecido no caput, os débitos nele referidos, relativos
a fatos geradores ocorridos de maio de 2002 até o
mês anterior ao do pagamento.

§ Jll Na hipótese deste artigo, os juros de mora
devidos serão determinados pela variação mensal da
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Art. 15. Relativamente aos tributos e contribui
ções administrados pela Secretaria da Receita Fede
ral, o contribuinte ou o responsável que, a partir de 15
de maio de 2002, tenha efetuado pagamento de débi
tos, em conformidade com norma de caráter exonera
tivo, e divergir em relação ao valor de débito constituí
do de ofício, poderá impugnar, com base nas normas
estabelecidas no , a parcela não reconhecida como
devida, desde que a impugnação:

I - seja apresentada juntamente com o paga
mento do valor reconhecido como devido;

11 - verse, exclusivamente, sobre a divergência
de valor, vedada a inclusão de quaisquer outras maté
rias, em especial as de direito em que se fundaram as
respectivas ações judiciais ou impugnações e recur
sos anteriormente apresentados contra o mesmo lan
çamento;

11I - seja precedida do depósito da parcela não
reconhecida como devida, determinada de conformi
dade com o disposto na

§ 1~ Da decisão proferida em relação à impug
nação de que trata este artigo, caberá recurso nos
termos do

§ 2~ A conclusão do processo administrativofis
cal, por decisão definitiva em sua esfera ou desistên
cia do sujeito passivo, implicará a imediata conversão
em renda do depósito efetuado, na parte favorável à

Fazenda Nacional, transformando-se em pagamento
definitivo.

§ ~ A parcela depositada nos termos do inciso
111 do caputque venha a ser considerada indevida por
força da decisão referida no § ~, sujeitar-se-á ao dis
posto na

§ 4.2 O disposto neste artigo também se aplica a
majoração ou a agravamento de multa de ofício, na hi
pótese do art. 13.

Art. 16. Aplica-se o disposto nos arts. 13 e 14 às
contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), observada regulamentação
editada por esse órgão, em especial quanto aos pro
cedimentos no âmbito de seu contencioso administra
tivo.

Art. 17. A opção pela modalidade de pagamento
de débitos prevista no caputdo , poderá ser exercida
até o último dia útil do mês de janeiro de 2003, desde
que o pagamento seja efetuado em parcela única até
essa data.

Parágrafo único. Os débitos a serem pagos em
decorrência do disposto no caputserão acrescidos de
juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de li
quidação e Custódia (SELlC) para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
de janeiro de 2002 até o mês anterior ao do pagamen
to, e adicionados de um por cento relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo feito.

Art. 18. Os débitos relativos à contribuição para
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP) dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem assim de suas autarquias e fun
dações públicas, sem exigibilidade suspensa, corres
pondentes a fato gerador ocorrido até 30 de abril de
2002, poderão ser pagos mediante regime especial
de parcelamento, por opção da pessoa jurídica de di
reito público interno devedora.

Parágrafo único. A opção referida no caputdeve
rá ser formalizada até o último dia útil do mês de se
tembro de 2002, nos termos e condições estabeleci
dos pela Secretaria da Receita Federal.

Art. 19. O regime especial de parcelamento refe
rido no art. 18 implica a consolidação dos débitos na
data da opção e abrangerá a totalidade dos débitos
existentes em nome da optante, constituídos ou não,
inclusive os juros de mora incidentes até a data de op
ção.

Parágrafo único. O débito consolidado na forma
deste artigo:

I - sujeitar-se-á, a partir da data da consolida
ção, a juros equivalentes à taxa do SELlC para títulos



Dezembro de 2002 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-ferra 11 53643

federais, acumulada mensalmente, calculados a par
tir da data de deferimento do pedido até o mês anteri
or ao do pagamento, e adicionados de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver
sendo feito;

11- será pago mensalmente, até o último dia útil
da primeira quinzena de cada mês, no valor equiva
lente a cinco por cento do valor devido no mesmo mês
pela optante, relativo ao PASEP correspondente ao
fato gerador ocorrido no mês imediatamente anterior,
até a liquidação total do débito;

111- a última parcela será paga pelo valor residu
al do débito, quando inferior ao referido no inciso 11.

Art. 20. A opção pelo regime especial de parce
lamento referido no art. 18 sujeita a pessoa jurídica:

I - à confissão irrevogável e irretratável dos dé
bitos referidos no art. 19;

11- ao pagamento regular das parcelas do débi
to consolidado, bem assim dos valores devidos relati
vos ao PASEP decorrentes de fatos geradores ocorri
dos posteriormente a 30 de abril de 2002.

Parágrafo único. A opção pelo regime especial
exclui qualquer outra forma de parcelamento de débi
tos relativos ao PASEP.

Art. 21. A pessoa jurídica optante pelo regime
especial de parcelamento referido no art. 18 será dele
excluída nas seguintes hipóteses:

I - inobservância da exigência estabelecida no
inciso I do art. 20;

11- inadimplência, por dois meses consecutivos
ou seis alternados, relativamente ao PASEP, inclusive
decorrente de fatos geradores ocorridos posterior
mente a 30 de abril de 2002.

§ 12 A exclusão da pessoa jurídica do regime es
pecial implicará exigibilidade imediata da totalidade
do crédito confessado e ainda não pago.

§ 22 A exclusão será formalizada por meio de
ato da Secretariada Receita Federal e produzirá efei
tos a partir do mês subseqüente àquele em que a
pessoa jurídica optante for cientificada.

Art. 22. Fica reaberto, por cento e vinte dias a
contar da data da publicação desta Lei, o prazo de op
ção ao Programa de Recuperação Fiscal- REFIS, de
que trata a Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, com
as alterações promovidas pela Lei n° 10.189, de 14de
fevereiro de 2001.

§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se
inclusive às pessoas jurídicas que tenham sido exclu
ídas do Programa.

§ 2° Poderão ser abrangidos os débitos referi
dos no art. 1° da Lei n° 9.964, de 2000, com venci
mento até 30 de setembro de 2002.

§ 3° Nas hipóteses de exclusão previstas no art.
5° da Lei n° 9.964, de 2000, deverá haver prévia notifi
cação do contribuinte.

§ 4° Alternativamente ao ingresso no REFIS, a
pessoa jurídica poderá optar pelo pedido de parcela
mento, em até cento e oitenta parcelas mensais, igua
is e sucessivas, dos referidos débitos, observadas to
das as demais regras aplicáveis àquele Programa.

Art. 23. A opção pelo parcelamento alternativo
ao REFIS de que trata oregularmente efetuada, pode
rá ser convertida em opção pelo REFIS, e vice-versa,
na hipótese de erro de fato cometido por ocasião do
primeiro pagamento efetuado, observadas as normas
estabelecidas pelo Comitê Gestor do referido Progra
ma.

§ 1° A mudança de opção referida neste artigo
deverá ser solicitada até o último dia útil do mês de ja
neiro de 2003.

§ 22 A pessoa jurídica excluída do parcelamento
alternativo ao Refis em razão de pagamento de par
cela em valor inferior ao fixado no acrescido de juros
correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), poderá ter sua opção resta
belecida, observado o disposto no caput.

3ll A conversão da opção nos termos deste arti
go não implica restituição ou compensação de valo
res já pagos.

Art. 24. O caput do , passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para
com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em
até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da
autoridade fazendária, na forma e condições previs
tas nesta Lei." (NR)

Art. 25. Relativamente aos tributos e contribui
ções administrados pela Secretaria da Receita Fede
ral, na hipótese de, na data do pagamento realizado
de conformidade com norma de caráter exonerativo, o
contribuinte ou o responsável estiver sob ação de fis
ca�ização relativamente à matéria a ser objeto desse
pagamento, a parcela não reconhecida como devida
poderá ser impugnada no prazo fixado na intimação
constante do auto de infração ou da notificação de
lançamento, nas condições estabelecidas pela referi
da norma, inclusive em relação ao depósito da res
pectiva parcela dentro do prazo previsto para o paga
mento do valor reconhecido como devido.



53644 Quarta-feira II DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

Art. 26. Poderão optar pelo Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Mi
croempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES), nas condições estabelecidas pela Lei n°
9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídi
cas que se dediquem exclusivamente às atividades
de:

I - agência de viagem e turismo;
11 - centro de formação de condutores;
111 - corretagem de seguros;
IV - agência lotérica;
V - agência terceirizada de correios;
VI- empresa de serviços contábeis;
VII- escolas de 1° e 2° graus, cursos profissio

nalizantes e de idiomas;
VIII- empresas de softwares; e
IX - estabelecimentos prestadores de serviços

de saúde.
Art. 27. A operação de comércio exterior realiza

da mediante utilização de recursos de terceiro presu
me-se por conta e ordem deste, para fi ns de aplicação
do disposto nos

Art. 28. As empresas de transporte internacional
que operem em linha regular, por via aérea ou maríti
ma, deverão prestar informações sobre tripulantes e
passageiros, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto
neste artigo ensejará a aplicação de multa no valor
de:

1- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo cu
jas informações não sejam prestadas; ou

11 - R$ 200,00 (duzentos reais) por informação
omitida, limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por veículo.

Art. 29. As matérias-primas, os produtos inter
mediários e os materiais de embalagem, destinados
a estabelecimento que se dedique, preponderante
mente, à elaboração de produtos classificados nos
Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,12,15,16,17,18,19,
20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e
Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no
código 2209.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00,
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que cor
responde a notação NT (não tributados), sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referi
do imposto.

§ 12 O disposto neste artigo aplica-se, também,
às saídas de matérias-primas, produtos intermediári
os e materiais de embalagem, quando adquiridos por:

I - estabelecimentos industriais fabricantes,
preponderantemente, de:

a) componentes, chassis, carroçarias, partes e
peças dos produtos a que se refere o

b) partes e peças destinadas a estabelecimento
industrial fabricante de produto classificado no Capí
tulo 88 da TIPI;

11 - pessoas jurídicas preponderantemente ex
portadoras.

§ 22 O disposto no caput e no inciso I do § 12

aplica-se ao estabelecimento industrial cuja receita
bruta decorrente dos produtos ali referidos, no
ano-ealendário imediatamente anterior ao da aquisi
ção, houver sido superior a sessenta por cento de sua
receita bruta total no mesmo período.

§ 32 Para fins do disposto no inciso 11 do § 12,

considera-se pessoa jurídica preponderantemente
exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-ealendário imedia
tamente anterior ao da aquisição, houver sido superi
or a oitenta por cento de sua receita bruta total no
mesmo período.

§ 4° As matérias-primas, os produtos interme
diários e os materiais de embalagem, importados di
retamente por estabelecimento de que tratam o caput
e o § 12 serão desembaraçados com suspensão do
IPI.

§ 5° A suspensão do imposto não impede a ma
nutenção e a utilização dos créditos do IPI pelo res
pectivo estabelecimento industrial, fabricante das re
feridas matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem.

§ 6° Nas notas fiscais relativas às saídas referi
das no § 5°, deverá constar a expressão "Saída com
suspensão do IPI", com a especificação do dispositi
vo legal correspondente, vedado o registro do impos
to nas referidas notas.

§ 72 Para os fins do disposto neste artigo, as em
presas adquirentes deverão:

1- atender aos termos e às condições estabele
cidos pela Secretaria da Receita Federal;

11 - declarar ao vendedor, de forma expressa e
sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos
estabelecidos.

Art. 30. A falta de prestação das informações a
que se refere o ,ou sua apresentação de forma inexa
ta ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica às seguin
tes penalidades:

1- R$ 50,00 (cinqüenta reais) por grupo decinco
informações inexatas, incompletas ou omitidas;
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11- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calen
dário ou fração, independentemente da sanção pre
vista no inciso I, na hipótese de atraso na entrega da
declaração que venha a ser instituída para o fim de
apresentação das informações.

§ 1~ O disposto no inciso 11 do caput aplica-se
também à declaração que não atenda às especifica
ções que forem estabelecidas pela Secretaria da Re
ceita Federal, inclusive quando exigida em meio digi
taI.

§ 22 As multas de que trata este artigo serão:
1-apuradas considerando o período compreen

dido entre o dia seguinte ao término do prazo fixado
para a entrega da declaração até a data da efetiva en
traga;

11- majoradas em 100% (cem por cento), na hi
pótese de lavratura de auto de infração.

§ 'Y- Na hipótese de lavratura de auto de infra
ção, caso a pessoa jurídica não apresente a declara
ção, serão lavrados autos de infração complementa
res até a sua efetiva entrega.

Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a
que se refere o ,ou sua apresentação de forma inexa
ta ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica à multa
equivalente a dois por cento do valor das operações
objeto da requisição, apurado por meio de procedi
mento fiscal junto à própria pessoa jurídica ou ao titu
lar da conta de depósito ou da aplicação financeira,
bem assim a terceiros, por mês-ealendário ou fração
de atraso, limitada a dez por cento, observado o valor
mínimo de R$ 50.000,00.

Parágrafo único. À multa de que trata este artigo
aplica-se o disposto nos §§ 2J- e 3~ do art. 30.

Art. 32. As entidades fechadas de previdência
complementar poderão excluir da base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, além dos
valores já previstos na legislação vigente, os referen
tes a:

I - rendimentos relativos a receitas de aluguel,
destinados ao pagamento de benefícios de aposenta
doria, pensão, pecúlio e resgates;

11 - receita decorrente da venda de bens imóve
is, destinada ao pagamento de benefícios de aposen
tadoria, pensão, pecúlio e resgates;

111 - resultado positivo auferido na reavaliação
da carteira de investimentos imobiliários referida nos
incisos I e 11.

Parágrafo único. As entidades de que trata o ca
put poderão pagar em parcela única, até o último dia
útil do mês de novembro de 2002, com dispensa de
juros e multa, os débitos relativos à contribuição para

o PIS/Pasep e à Cofins, constituídos ou não, inscritos
ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, refe
rentes a fatos geradores ocorridos até 31 de julho de
2002 e decorrentes de:

I - rendimentos relativos a receitas de aluguel,
destinados ao pagamento de benefícios de aposenta
doria, pensão, pecúlio e resgates;

11- receita decorrente da venda de bens imóve
is, destinada ao pagamento de benefícios de aposen
tadoria, pensão, pecúlio e resgates;

111 - resultado positivo auferido na reavaliação
da carteira de investimentos imobiliários referida nos
incisos I e 11.

Art. 33. São isentas da Cofins as sociedades co
operativas, quanto aos atos cooperativos próprios de
suas finalidades, de acordo com o disposto no art. 6°,
inciso I, da Lei Complementar n° 70, de 30 de dezem
bro de 1971.

Art. 34. A condição e a vedação estabelecidas,
respectivamente, no , e no , não alcançam a hipótese
de remuneração de dirigente, em decorrência de vín
cu�o empregatício, pelas Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP), qualificadas se
gundo as normas estabelecidas na , e pelas Organi
zações Sociais (OS), qualificadas consoante os dis
positivos da Lei nO 9.637, de 15 de maio de 1998.

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli
ca-se somente à remuneração não superior, em seu
valor bruto, ao limite estabelecido para a remunera
ção de servidores do Poder Executivo Federal.

Art. 35. A receita decorrente da avaliação de tí
tulos e valores mobiliários, instrumentos financeiros,
derivativos e itens objeto de hedge, registrada pelas
instituições financeiras e demais entidades autoriza
das a funcionar pelo Banco Central do Brasil, institui
ções autorizadas a operar pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP e sociedades autoriza
das a operar em seguros ou resseguros, em decor
rência da valoração a preço de mercado no que exce
der ao rendimento produzido até a referida data so
mente será computada na base de cálculo do Impos
to de Renda das pessoas jurídicas, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
contribuição para o PIS/Pasep quando da alienação
dos respectivos ativos.

§ 12 Na hipótese de desvalorização decorrente
da avaliação mencionada no caput, o reconhecimen
to da perda para efeito do Imposto de Renda das pes
soas jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido será computada também quando da aliena
ção.
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§ 2~ Para fins do disposto neste artigo, conside
ra-se alienação qualquer forma de transmissão da
propriedade, bem assim a liquidação, o resgate e a
cessão dos referidos títulos e valores mobiliários, ins
trumentos financeiros derivativos e itens objeto de
hedge.

§ 3ll Os registros contábeis de que trata este ar
tigo serão efetuados em contrapartida à conta de
ajustes específica para esse fim, na forma a ser esta
belecida pela Secretaria da Receita Federal.

§ 4~ Ficam convalidados os procedimentos efe
tuados anteriormente à vigência desta Lei, no curso
do ano-ealendário de 2002, desde que observado o
disposto neste artigo.

Art. 36. Não será computada, na determinação
do lucro real e da base de cálculo da Contribuição So
cial sobre o Lucro Líquido da pessoa jurídica, a parce
la correspondente à diferença entre o valor de integra
lização de capital, resultante da incorporação ao pa
trimônio de outra pessoa jurídica que efetuar a subs
crição e integralização, e o valor dessa participação
societária registrado na escrituração contábil desta
mesma pessoa jurídica.

§ 1~ O valor da diferença apurada será controla
do na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur) e somente deverá ser computado na determi
nação do lucro real e da base de cálculo da contribui
ção social sobre o lucro líquido:

I - na alienação, liquidação ou baixa, a qualquer
título, da participação subscrita, proporcionalmente
ao montante realizado;

11- proporcionalmente ao valor realizado, no pe
ríodo de apuração em que a pessoa jurídica para a
qual a participação societária tenha sido transferida
realizar o valor dessa participação, por alienação, li
quidação, conferência de capital em outrapessoajurí
dica, ou baixa a qualquer título.

§ 211 Não será considerada realização a eventual
transferência da participação societária incorporada
ao patrimônio de outra pessoa jurídica, em decorrên
cia de fusão, cisão ou incorporação, observadas as
condições do § 1°.

Art. 37. Relativamente aos fatos geradores ocor
ridos a partir de 12 de janeiro de 2003, a alíquota da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
instituída pela, será de nove por cento.

Art. 38. Fica instituído, em relação aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Rece
ita Federal, bônus de adimplência fiscal, aplicável às
pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação
com base no lucro real ou presumido.

§ 111 O bônus referido no caput:
1- corresponde a um por cento da base de cál

culo da CSLL determinada segundo as normas esta
belecidas para as pessoas jurídicas submetidas ao
regime de apuração com base no lucro presumido;

11 - será calculado em relação à base de cálculo
referida no inciso I, relativamente ao ano-calendário
em que permitido seu aproveitamento.

§ 212 Na hipótese de período de apuração trimes
tral, o bônus será calculado em relação aos quatro tri
mestres do ano-ealendário e poderá ser deduzido da
CSLL devida correspondente ao último trimestre.

§ 312 Não fará jus ao bônus a pessoa jurídica que,
nos últimos cinco anos-calendário, se enquadre em
qualquer das seguintes hipóteses, em relação a tribu
tos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal:

I - lançamento de ofício;
11 - débitos com exigibilidade suspensa;
111- inscrição em dívida ativa;
IV - recolhimentos ou pagamentos em atraso;
V- falta ou atraso no cumprimento de obrigação

acessória.
§ 412 Na hipótese de decisão definitiva, na esfera

administrativa ou judicial, que implique desoneração
integral da pessoa jurídica, as restrições referidas nos
incisos I e 11 do § 3~ serão desconsideradas desde a
origem.

§ 5~ O período de cinco anos-calendário será
computado por ano completo, inclusive aquele em re
lação ao qual dar-se-á o aproveitamento do bônus.

§ ()Q A dedução do bônus dar-se-á em relação à
CSLL devida no ano-ealendário.

§ 711 A parcela do bônus que não puder ser apro
veitada em determinado período poderá sê-lo em pe
ríodos posteriores, vedado o ressarcimento ou a com
pensação distinta da referida neste artigo.

§ 82 A utilização indevida do bônus instituído por
este artigo implica a imposição da multa de que trata
o, sem prejuízo do disposto em seu §~.

§ 9° O bônus será registrado na contabilidade
da pessoa jurídica beneficiária:

I - na aquisição do direito, a débito de conta de
ativo circulante e a crédito de Lucro ou Prejuízos Acu
mulados;

11 - na utilização, a débito da provisão para pa
gamento da CSLL e a crédito da conta de ativo circu
lante referida no inciso I.

§ 10. A Secretaria da Receita Federal estabele
cerá as normas necessárias à aplicação deste artigo.
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Art. 39. As pessoas jurídicas poderão deduzir do
lucro líquido, na determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, as despesas operacionais relati
vas aos dispêndios realizados com pesquisa tecnoló
gica e desenvolvimento de inovação tecnológica de
produtos.

§ 12 Considera-se inovação tecnológica a con
cepção de novo produto ou processo de fabricação,
bem como a agregação de novas funcionalidades ou
características ao produto ou processo que implique
melhorias incrementais e no efetivo ganho de qualida
de ou produtividade, resultando maior competitivida
de no mercado.

§ 22 Os valores relativos aos dispêndios incorri
dos em instalações fixas e na aquisição de aparelhos,
máquinas e equipamentos, destinados à utilização
em projetos de pesquisa e desenvolvimentos tecnoló
gicos, metrologia, normalização técnica e avaliação
da conformidade, aplicáveis a produtos, processos,
sistemas e pessoal, procedimentos de autorização de
registros, licenças, homologações e suas formas cor
relatas, bem como relativos a procedimentos de pro
teção de propriedade intelectual, poderão ser depre
ciados na forma da legislação vigente, podendo o sal
do não depreciado ser excluído na determinação do
lucro real, no período de apuração em que concluída
sua utilização.

§ 3ll O valor do saldo excluído na forma do § 22

deverá ser controlado na parte B do Livro de Apura
ção do Lucro Real (Lalur) e será adicionado, na deter
minação do lucro real, em cada período de apuração
posterior, pelo valor da depreciação normal que ve
nha a ser contabilizada como despesa operacional.

§ 42 Para fins da dedução, os dispêndios deve
rão ser controlados contabilmente em contas especí
ficas, individualizadas por projeto realizado.

§ 5° No exercício de 2003, o disposto no caput
deste artigo aplica-se também aos saldos, em 31 de
dezembro de 2002, das contas do Ativo Diferido, refe
rentes a dispêndios realizados com pesquisa tecnoló
gica e desenvolvimento de inovação tecnológica.

Art. 40. Sem prejuízo do disposto no art. 39, a
pessoa jurídica poderá, ainda, excluir, na determina
ção do lucro real, valor equivalente a cem por cento
do dispêndio total de cada projeto que venha a ser
transformado em depósito de patente, devidamente
registrado no Instituto Nacional de Propriooade
Industrial (INPI), e, cumulativamente, em pelo menos
uma das seguintes entidades de exame reconhecidas
pelo "Patent Cooperation Treaty" (PCT):

1- "European Patent Office";
11 - "Japan Patent Office'; ou

111- "United States Patent and Trade Mark Oflice' .
§ 12 O valor que servirá de base para a exclusão

deverá ser controlado na parte B do Lalur, por projeto,
até que sejam satisfeitas as exigências previstas nes
ta Lei, quando poderão ser excluídos na determina
ção do lucro real na forma prevista neste artigo.

§ 22 Os valores registrados na forma do § 1° de
verão, a qualquer tempo, ser comprovados por docu
mentação idônea, que deverá estar à disposição da
fiscalização da Secretaria da Receita Federal.

Art. 41. Sem prejuízo da dedutibilidade normal
das despesas de obtenção e manutenção de regis
tros de marca, a pessoa jurídica poderá, adicional
mente, excluir, na determinação do lucro real, valor
equivalente a cem por cento das despesas de obten
ção e manutenção de registros de marca no exterior,
desde que a marca tenha sido também depositada
junto ao INPI no Brasil, para a mesma classe de pro
dutos e serviços requerida no exterior, e, cumulativa
mente, o pedido de registro de marca no exterior te
nha sido deferido por, pelo menos, uma das seguintes
entidades:

I - Office for the Harmonization of the Internai
Market - OHIM;

11- United States Patent and Trade Mark Office.

§ 1° - O valor que servirá de base para a exclu
são deverá ser controlado na parte B do Lalur, por
processo de pedido de registro de marca, até que se
jam satisfeitas as exigências previstas nesta Lei,
quando poderão ser excluídos na determinação do lu
cro real na forma prevista neste artigo.

§ 2° - Os valores registrados na forma do § 1°
deverão, a qualquer tempo, ser comprovados por do
cumentação idônea, e estar à disposição da Secreta
ria da Receita Federal.

§ 3° - Para fins da dedução em dobro prevista
neste artigo, os gastos deverão ser controlados con
tabilmente em contas específicas, individualizadas
por pedido de registro de marca.

Art. 42. Para convalidar a adequação dos dis
pêndios efetuados, com vistas ao gozo do benefício
fiscal previsto no art. 40, os projetos de desenvolvi
mento de inovação tecnológica deverão ser submeti
dos à análise e aprovação do Ministério da Ciência e
Tecnologia, nos termos dispostos no § 5° do art. 4° da
Lei n° 8.661, de 2 de junho de 1993, observadas re
gras fixadas em regulamento.

Parágrafo único. Para gozo do benefício fiscal
previsto nos arts. 39, 40 e 41, a pessoa jurídica deverá
comprovar, quando for o caso, o recolhimento da con
tribuição de intervenção no domínio econômico insti-
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tuída pela Lei nO 10.168, de 29 de dezembro de 2000,
e alterada pela Lei n° 10.332, de 19 de dezembro de
2001.

Art. 43. Os dispêndios a que se referem os arts.
39 e 40 somente poderão ser deduzidos se pagos a
pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas
no País, exceto os pagamentos destinados à obten
ção e manutenção de patentes e marcas no exterior.

Art. 44. Os pagamentos e remessas ao exterior
relativos à obtenção e manutenção de direitos de pro
priedade industrial estão isentos do imposto de renda
retido na fonte - IRRF, da contribuição de intervenção
no domínio econômico - CIDE criada pelas Leis nOs
10.168, de 2000 e 10.332, de 2001, e do imposto so
bre operações de câmbio, crédito e seguro - IOF.

Art. 45. Nos casos de apuração de excesso de
custo de aquisição de bens, direitos e serviços, im
portados de empresas vinculadas e que sejam consi
derados indedutíveis na determinação do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lu
cro líquido, apurados na forma do, a pessoa jurídica
deverá ajustar o excesso de custo, determinado por
um dos métodos previstos na legislação, no encerra
mento do período de apuração, contabilmente, por
meio de lançamento a débito de conta de resultados
acumulados e a crédito de:

I - conta do ativo onde foi contabilizada a aquisi
ção dos bens, direitos ou serviços e que permanecerem
ali registrados ao final do período de apuração; ou

11- conta própria de custo ou de despesa do pe
ríodo de apuração, que registre o valor dos bens, dire
itos ou serviços, no caso desses ativos já terem sido
baixados da conta de ativo que tenha registrado a sua
aquisição.

§ lI! No caso de bens classificáveis no ativo per
manente e que tenham gerado quotas de deprecia
ção, amortização ou exaustão, no ano-ealendário da
importação, o valor do excesso de preço de aquisição
na importação deverá ser creditado na conta de ativo
em cujas quotas tenham sido debitadas, em contra
partida à conta de resultados acumulados a que se
refere o caput.

§ ~ Caso a pessoa jurídica opte por adicionar,
na determinação do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, o valor do ex
cesso apu rado em cada período de apuração somen
te por ocasião da realização por alienação ou baixa a
qualquer título do bem, direito ou serviço adquirido, o
valor total do excesso apurado no período de aquisi
ção deverá ser excluído do patrimônio líquido, para
fins de determinação da base de cálculo dos juros so
bre o capital próprio, de que trata o

§ 311 Na hipótese do § 211
, a pessoa jurídica deve

rá registrar o valor total do excesso de preço de aqui
sição em subconta própria que registre o valor do
bem, serviço ou direito adquirido no exterior.

Art. 46. O art. 13, caput, e o art. 14, I, da Lei n°
9.718, de 27 de novembro de 1998, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art 13. A pessoa jurídica, cuja receita bruta to
tal, no ano-ealendário anterior, tenha sido igualou in
ferior a R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de
reais), ou a R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
multiplicado pelo número de meses de atividade do
ano-ealendário anterior, quando inferior a doze me
ses, poderá optar pelo regime de tributação com base
no lucro presumido". (NR)

"Art. 14 .
I - cuja receita total, no ano-ealendário

anterior seja superior ao lim~e de
R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de
reais), ou proporcional ao número de meses
do período, quando inferior a doze meses;
.............................................................."(NR)

Art. 47. A pessoa jurídica integrante do Merca
do Atacadista de Energia Elétrica (MAE), instituído
pela, poderá optar por regime especial de tributa
ção, relativamente à contribuição para o Programa
de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep) e à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Co
fins).

§ 1° A opção pelo regime especial referido no
caput:

1- será exercida mediante simples comunicado,
nos termos e condições estabelecidos pela Secreta
ria da Receita Federal;

11- produzirá efeitos em relação aos fatos gera
dores ocorridos a partir do mês subseqüente ao do
exercício da opção.

§ 2° Para os fins do regime especial referido no
caput, considera-se receita bruta auferida nas opera
ções de compra e venda de energia elétrica realiza
das na forma da regulamentação de que trata o , para
efeitos de incidência da contribuição para o PIS/Pa
sep e da Cofins, os resultados positivos apurados
mensalmente pela pessoa jurídica optante.

§ 32 Na determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa
jurídica optante poderá deduzir os valores devidos,
correspondentes a ajustes de contabilizações encer
radas de operações de compra e venda de energia

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



...................................................." (NR)
Art. 51. O caputdo art. 52 da Lei n-2 9.532, de 10

de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
alteração:

o valor do IPI devido no desembaraço
aduaneiro dos cigarros do código 2402.20.00
da TIPI será apurado da mesma forma que
para o produto nacional, tomando-se por base
a classe de enquadramento divulgada pela
Secretaria da Receita Federal.

.........................................................."(NR)
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elétrica, realizadas no âmbito do MAE, quando decor- (NR)
rentes de: Art. 49. O art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, passa

1- decisão proferida em processo de solução de a vigorar com a seguinte redação:
conflitos, no âmbito do MAE, da Agência Nacional de O sujeito passivo que apurar crédito relativo a
Energia Elétrica (Aneel) ou em processo de arbitra- tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
gem, na forma prevista no da Receita Federal, passível de restituição ou de res-

11 - resolução da Aneel; sarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de dé-
111- decisão proferida no âmbito do Poder Judi- bitos próprios relativos a quaisquer tributos e contri-

ciário, transitada em julgado; e buições administrados por aquele órgão.
IV - Direito de ressarcimento de energia livre. § 112 A compensação de que trata o caput será
§ 412 A dedução de que trata o § ~ é permitida efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de

somente na hipótese em que o ajuste de contabiliza- declaração na qual constarão informações relativas
ção caracterize anulação de receita sujeita à incidên- aos créditos utilizados e aos respectivos débitos com-
cia do PIS/Pasep e da Cofins, na forma estabelecida pensados.
pela Secretaria da Receita Federal. § 212 A compensação declarada à Secretaria da

§ 512 Sem prejuízo do disposto nos §§ 312 e 4J2 , ge- Receita Federal extingue o crédito tributário, sob con-
radoras de energia elétrica optantes, poderão excluir dição resolutória de sua ulterior homologação.
da base de cálculo da contribuição para o PIs/Pasep § 3J2 Além das hipóteses previstas nas leis espe-
e da Cofins o valor da receita auferida com a venda cíficas de cada tributo ou contribuição, não poderão
compulsória de energia elétrica por meio do Mecanis- ser objeto de compensação:
mo de Realocação de Energia, de que trata a alínea I) o saldo a restituir apurado na Declaração de
"b" do parágrafo único do art. 14 da Lei n° 9.648, de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;
1998. 11) os débitos relativos a tributos e contribuições

§ 6°. Aplicam-se ao regime especial de que trata devidos no registro da Declaração de Importação.
este artigo as demais normas aplicáveis às contribui- § 4.2 Os pedidos de compensação pendentes de
ções referidas no caput, observado o que se segue: apreciação pela autoridade administrativa serão con-

1-em relação ao PIS/Pasep, não se aplica o dis- siderados declaração de compensação, desde o seu
posto nos arts. 1° a 6°; protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.

11 - em relação aos fatos geradores ocorridos § 512 A Secretaria da Receita Federal disciplinará
até 31 de agosto de 2002, o pagamento dos valores o disposto neste artigo." (NR)
devidos correspondentes à Cofins e ao PIs/Pasep Art. 50. O caput do art. 612 da Lei nJ2 9.826, de 23
poderá ser feito com dispensa de multa e de juros mo- de agosto de 1999, passa a vigorar com a seguinte re-
ratórios, desde que efetuado em parcela única, até o dação:
último dia útil do mês de setembro de 2002. A exportação de produtos nacionais sem que

§ ]O Este regime especial de tributação apli- tenha ocorrido sua saída do território brasileiro so-
ca-se às Centrais Elétricas do Norte do Brasil - mente será admitida, produzindo todos os efeitos fis-
ELETRONORTE, de forma a compensar o cais e cambiais, quando o pagamento for efetivado
PIS/PASEP e COFINS incluídos no preço da energia em moeda estrangeira de livre conversibilidade e a
elétrica que ela adquire de produtores independentes venda for realizada para:
autorizados, mediante contratos celebrados com ob
jetivo de suprir os sistemas isolados das concessio
nárias de distribuição localizadas em sua área de atu
ação, no cumprimento de sua atribuição institucional.

Art. 48. Dê-se ao caputdo art. 5° da Lei n° 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, a seguinte redação:

"Art. 5° O valor devido mensalmente pela micro
empresa e empresa de pequeno porte, inscritas no
SIMPLES, será determinado mediante a aplicação,
sobre a receita bruta mensal auferida, excluído o pro
duto da venda de produtos industrializados destina
dos ao exterior, dos seguintes percentuais:
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Art. 52. O art. 33 do Decreto-lei n.lI1.593, de 21
de dezembro de 1977, passa a vigorar com a seguinte
alteração:

Aplicam-se as seguintes penalidades, em rela
ção ao selo de controle de que trata o art. 46 da Lei n'l
4.502, de 30 de novembro de 1964, na ocorrência das
seguintes infrações:

I - venda ou exposição à venda de produto sem
o selo ou com emprego de selo já utilizado: multa
igual ao valor comercial do produto, não inferior a R$
1.000,00 (mil reais);

11 - emprego ou posse de selo legítimo não ad
quirido pelo próprio estabelecimento diretamente da
repartição fornecedora: multa de R$ 1,00 (um real)
por unidade, não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais);

111 - emprego de selo destinado a produto nacio
nal, quando se tratar de produto estrangeiro, e
vice-versa; emprego de selo destinado a produto di
verso; emprego de selo não utilizado ou marcado
como previsto em ato da Secretaria da Receita Fede
ral; emprego de selo que não estiver em circulação:
consideram-se os produtos como não selados, equi
parando-se a infração à falta de pagamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados, que será
exigível, além da multa igual a setenta e cinco por
cento do valor do imposto exigido;

IV - fabricação, venda, compra, cessão, utiliza
ção ou posse, soltos ou aplicados, de selos de contro
le falsos: independentemente de sanção penal cabí
vel, multa de R$ 5,00 (cinco reais) por unidade, não
inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da apre
ensão dos selos não utilizados e da aplicação da
pena de perdimento dos produtos em que lenham
sido utilizados os selos;

V - transporte de produto sem o selo ou com
emprego de selo já utilizado: multa igual a 50% do va
lor comercial do produto, não inferior a R$ 1.000,00
(mil reais);

§ 111 Aplicar-se-á a mesma pena cominada no in
ciso 11 àqueles que fornecerem a outro estabeleci
mento, da mesma pessoa jurídica ou de terceiros, se
Ios de controle legítimos adquiridos diretamente da
repartição fornecedora.

§ 211 Aplicar-se-á ainda a pena de perdimento
aos produtos do código 24.02.20.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos (TIPI):

I - na hipótese de que tratam os incisos I e V do
caput,

11 - encontrados no estabelecimento industrial,
acondicionados em embalagem destinada a comerci
alização, sem o selo de controle.

§ 3.l2 Para fins de aplicação das penalidades pre
vistas neste artigo, havendo a constatação de produ
tos com selos de controle em desacordo com as nor
mas estabelecidas pela Secretaria da Receita Fede
ral, considerar-se-á irregular a totalidade do lote iden
tificado onde os mesmos foram encontrados." (NR)

Art. 53. É proibida a fabricação, em estabeleci
mento de terceiros, dos produtos do código
24.02.20.00 da TIPI.

Parágrafo único. Aos estabelecimentos que re
ceberem ou tiverem em seu poder matérias-primas,
produtos intermediários ou material de embalagem
para a fabricação de cigarros para terceiros, aplica-se
a penalidade prevista no inciso 11 do art. 15 do Decre
to-Lei n° 1.593, de 1977.

Art. 54. O papel para cigarros, em bobinas, so
mente poderá ser vendido, no mercado interno, a es
tabelecimento industrial que possua o Registro Espe
cial de que trata o Art. 55. Nas Convenções destina
das a evitar a dupla tributação da renda, a serem fir
madas pelo Brasil com países integrantes do Merca
do Comum do Sul (Mercosul), será incluída cláusula
prevendo a concessão de crédito do imposto de ren
da sobre lucros e dividendos recebidos por pessoa ju
rídica domiciliada no Brasil que deveria ser pago no
outro país signatário, mas que não haja sido em de
corrência de lei de vigência temporária de incentivo
ao desenvolvimento econômico, nacional, regional ou
setorial.

Parágrafo único. O crédito referido no caput, ob
servadas as demais condições gerais de concessão e
outras que vierem a ser estabelecidas em legislação
específica, somente será admitido quando os lucros
ou dividendos distribuídos provenham, diretamente,
de atividade desenvolvida no país estrangeiro signa
tário, relativa aos setores:

1- industrial, exceto da indústria de cigarro e be
bidas em geral, inclusive os concentrados destas;

11 - agrícola, de florestamento ou pesqueira.

Art. 56. O Comitê Gestor do Programa de Recu
peração Rscal (Refis) poderá delegar competência
às autoridades administrativas da Secretaria da Re
ceita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Na
cional e do Instituto Nacional do Seguro Social para,
mediante ato declaratório, procederem à exclusão de
pessoa jurídica optante, inclusive por solicitação des
ta, ou indeferir sua opção, observado o disposto no
parágrafo 3° do art. 22.

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



v - estrangeiras ou nacionais, na im
portação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vende
dor, comprador ou de responsável pela ope
ração, mediante fraude ou simulação, inclu
sive a interposição fraudulenta de terceiros.

§ 1° O dano ao erário decorrente das
infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das
mercadorias.

§ 2° Presume-se interposição fraudulen
ta na operação de comércio exterior a não
comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados.

§ 3° A pena prevista no § 1° conver
te-se em multa equivalente ao valor aduane
iro da mercadoria que não seja localizada
ou que tenha sido consumida.

§ 4° O disposto no parágrafo anterior
não impede a apreensão da mercadoria nos
casos previstos no inciso I ou quando for
proibida sua importação, consumo ou circu
lação no território nacional." (NR)

Art. 61. O art. 81 da Lei nO 9.430, de 27 de de
zembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
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Parágrafo único. O Comitê Gestor do Refis regu- "Art. 42 ..
lamentará o disposto neste artigo. .. ..

Art. 57. O § 4° do art. 3° e o art. 15, caput, e res- Quando provado que os valores credi-
pectivo § 3°, da Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, tados na conta de depósito ou de investi-
passam a vigorar com a seguinte redação: mento pertencem a terceiro, evidenciando

interposição de pessoa, a determinação dos
"Art.3°......... rendimentos ou receitas será efetuada em
.......... relação ao terceiro, na condição de efetivo
§ 4° Ressalvado o disposto no § 3°, a titular da conta de depósito ou de investi-

homologação da opção pelo REFIS é condici- mento.
onada à prestação de garantia ou, a critério

Na hipótese de contas de depósito ou
da pessoa jurídica, ao arrolamento dos bens de investimento mantidas em conjunto, cuja
integrantes do seu patrimônio, ainda que de
valor inferior ao débito consolidado, na forma declaração de rendimentos ou de informa-
do art. 64 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro ções dos titulares tenham sido apresenta-
de 1997, dispensada a apresentação de qual- das em separado, e não havendo compro

vação da origem dos recursos nos termos
quer outra forma de garantia. deste artigo, o valor dos rendimentos ou re-

.................................................. "(NR) ceitas será imputado a cada titular mediante
"Art. 15. É suspensa a preten- divisão entre o total dos rendimentos ou re-

são punitiva do Estado, referente ceitas pela quantidade de titulares." (NR)
aos crimes previstos nos arts. 1° e 2°
da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro Art. 60. O art. 23 do Decreto-Lei nQ 1.455, de 7
de 1990, e no art. 95 da Lei n° 8.212, de abril de 1976, passa a vigorar com as seguintes
de 24 de julho de 1991, durante o alterações:
período em que a pessoa jurídica re-
lacionada com o agente dos aludi
dos crimes estiver incluída no
REFIS.

§ 3° Extingue-se a punibilidade dos cri
mes referidos neste artigo quando a pessoa
jurídica relacionada com o agente efetuar o
pagamento integral dos débitos oriundos de
tributos e contribuições sociais, inclusive
acessórios, que tiverem sido objeto de con
cessão de parcelamento" (NR)

Art. 58. O encargo de que trata o ,
inclusive na condição de que trata o , nos
pagamentos de débitos relativos a tribu
tos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, inscritos
na Dívida Ativa da União, e efetuados a
partir de 15 de maio de 2002, em virtude
de norma de caráter exonerativo, inclusi
ve nas hipóteses de que tratam os arts.
13 e 14 desta Lei, será calculado sobre
os valores originalmente devidos, limitado
ao valor correspondente à multa calcula
da nos termos do § JQ do art. 13.

Art. 59. Ficam acrescentados os §§ 5.2 e fJJ- ao
art. 42 da Lei rfl 9.430, de 1996, com a seguinte re
dação:
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§ lI! Será também declarada inapta a
inscrição da pessoa jurídica que não compro
ve a origem, a disponibilidade e a efetiva
transferência, se for o caso, dos recursos em
pregados em operações de comércio exterior.

§ ;2Q Para fins do disposto no § 1°, a
comprovação da origem de recursos prove
nientes do exterior dar-se-á mediante, cu
mulativamente:

I - prova do regular fechamento da
operação de câmbio, inclusive com a identi
ficação da instituição financeira no exterior
encarregada da remessa dos recursos para
o País;

11 - identificação do remetente dos re
cursos, assim entendido como a pessoa físi
ca ou jurídica titular dos recursos remetidos.

§ 3l! No caso de o remetente referido
no inciso 11 do § 21 ser pessoa jurídica deve
rão ser também identificados os integrantes
de seus quadros societário e gerencial.

§ 4Q O disposto nos §§ 22 e 3!l apli
ca-se, também, na hipótese de que trata o §
22 do art. 23 do Decreto-Lei n!! 1.455, de
1976." (NR)

Art. 62. O art. 1° da Lei n° 9.074, de 7 de julho
de 1995, fica acrescido dos seguintes parágrafos,
renumerando-se o parágrafo único para § 1°:

"Art. 1° .

§ 2° O prazo das concessões e per
missões de que trata o inciso VI deste artigo
será de vinte e cinco anos, podendo ser
prorrogado por dez anos.

§ ~ Ao término do prazo, as atuais
concessões e permissões, mencionadas no
parágrafo anterior, incluídas as anteriores à
Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, se
rão prorrogadas pelo prazo previsto no pa
rágrafo anterior". (NR)

Art. 63. O art. 15 da Lei nO 10.451, de
10 de maio de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 15. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos,
no caso dos arts. 1° e 2°, em relação aos fa
tos geradores ocorridos a partir de 1° de ja
neiro de 2002, observado o disposto no art.
1° da Lei n° 9.887, de 7 de dezembro de
1999". (NR)

Art. 64. O art. 1° da Lei nO 9.887, de 7 de dezem
bro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° O art. 21 da, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 21. Relativamente aos fatos geradores
ocorridos durante os anos-ealendário de 1998 a
2003, a ai íquota de vinte e cinco por cento, constante
das tabelas de que tratam os arts. 3° e 11 da Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e as correspon
dentes parcelas a deduzir, passam a ser, respectiva
mente, a alíquota, de vinte e sete inteiros ecinco déci
mos por cento, e as parcelas a deduzir, até 31 de de
zembro de 2001, de trezentos e sessenta reais e qua
tro mil, trezentos e vinte reais, e a partir de 1° de janei
ro de 2002, aquelas determinadas pelo art. 1° da Lei
n° 10.451, de 10 de maio de 2002, a saber, de quatro
centos e vinte e três reais e oito centavos e cinco mil e
setenta e seis reais e noventa centavos." (NR)

"Parágrafo único. São restabelecidas, relativa
mente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 2004, a ai íquota de vinte e cinco por cento
e as respectivas parcelas a deduzir de trezentos e se
tenta reais e vinte centavos e de quatro mil, quatro
centos e quarenta e dois reais e quarenta centavos,
dequetratam os arts. 3°e 11 da Lei n09.250, de26de
dezembro de 1995, modificados em coerência com o
art. 1°da Lei n° 10.451, de 10de maio de 2002." (NR)

Art. 65. Renumera-se para § 1° o parágrafo úni
co do art. 43 da Medida Provisória n° 2.158-35, de
2001, e acrescenta-se o seguinte parágrafo 2°:

"Art. 43 .

§ 2° - O disposto neste artigo, no que
diz respeito aos produtos classificados nas
posições 84.32 e 84.33, alcança apenas os
veículos autopropulsados descritos nos Có
digos 8432.30, 8432.40.00, 8432.80.00 (ex
ceto rolos para gramados ou campo de es
porte), 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e
8433.5." (NR)

Art. 66. O art. 22-A da Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 22-A .

§ 6° Não se aplica o regime substituti
vo de que trata este artigo à pessoa jurídica
que, relativamente à atividade rural, se dedi
que apenas ao florestamento e refloresta
mento como fonte de matéria prima para in
dustrialização própria mediante a utilização

._-------------------------_.....
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de processo industrial que modifique a natu- ção da alíquota de 27,5% do Imposto de Renda. É um
reza química da madeira ou a transforme voto de confiança no novo Governo.
em pasta celulósica. Nosso voto é "sim" .

§ 7°. Aplica-se o disposto no parágrafo O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
6° ainda que a pessoa jurídica comercialize vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?
resíduos vegetais ou sobras ou partes da O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC.
produção, desde que a receita bruta decor- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
rente dessa comercialização represente me- o próximo Governo não pode perder receita. Há uma
nos de um por cento de sua receita bruta série de programações feitas. O poder econômico cri-
proveniente da comercialização da produ- ado nesses oito anos é que constrói o primeiro ano do
ção." (NR)

novo Governo. Evidentemente, o País enfrenta dificul-
DISPOSiÇÕES FINAIS dades, e precisamos de fato fazer a reforma tributária
Art. 67. A Secretaria da Receita Federal e a Pro- e reformas fiscais.

curadoria-Geral da Fazenda Nacional editarão, no No momento, entretanto, é importante encami-
âmbito de suas respectivas competências, as normas nhar a votação no sentido de que se possa garantir
necessárias à aplicação do disposto nesta Lei. um mínimo de receita para o ano que vem. O novo

Art. 68. Os arts. 9° e 33 desta Lei alcançam os Governo precisa analisar muito bem o projeto de lei
fatos geradores ocorridos a partir de 29 de junho de de conversão, porque muitas das isenções concedi-
1999, ficando revogados os arts. 15 e 16 da Medida das podem comprometer a futura administração. É
Provisória n° 2.158-35, de 2001, o § 1°, do art. ?, da preciso avaliar a questão e refletir se, em vez de man-
Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990, os §§ 1° e 2°, do ter a tributação, não estamos, quem sabe, atédiminu-
art. 48, da Lei nO 9.532, de 1997, e o inciso VI do art. indo a carga, em função de tudo o que foi contempla-
14 da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998. do pela medida provisória.

Art. 69. Esta Lei entra em vigor na data de sua Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PDT/PPS
publicação, produzindo efeitos: vota "sim", ressalvados os destaques que discutire-

I- a partir de 1.11 de outubro de 2002, em relação mos a seguir.

aos arts. 29 e 49; O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
11- a partir de 1° de dezembro de 2002, em rela- Fernando Coruja, aproveito a menção de V.Exa. para

ção aos arts. 1° a 6° e ao a 11; comunicar ao Plenário que, entre os vários destaques
III-a partir de 1S1 de janeiro de 2003, em relação apresentados, há alguns que se referem à alíquota do

aos arts. 34, 37 a 44, 46 e 48; Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lu-
IV - a partir da data da publicação desta Lei, em cro Líquido. Parece que alguns Deputados condicio-

relação aos demais artigos. nariam a votação do projeto à existência desses des-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos taques.

ouvir os Srs. Líderes. Como vota o PTB?

Como vota o PHS? (Pausa.) O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela
Como vota o PTN? (Pausa.) ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, que-
Como vota o PST? (Pausa.) ro primeiro cumprimentar o Relator, Deputado Benito
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB? Gama. Não é fácil conciliar interesses de um governo
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo- que se encerra, o de Fernando Henrique, com inte-

co/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O resses de um governo que se inicia, o de Lula.
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim", Sr. Presi- O projeto que faz V.Exa., Deputado Benito
dente. Gama, é a síntese da vontade do Governo Fernando

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como Henrique Cardoso e do futuro Governo Lula, do Go-
vota o Bloco Parlamentar PLlPSL? verno real e do Governo virtual, e não é fácil legislar

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Pela para ambos ao mesmo tempo.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o V.Exa. logrou juntar o PT, o PTB, o PCdoB, o
Bloco Parlamentar PUPSL entende que o novo Go- PPB, o PPS, o PSDB. V.Exa. operou um milagre. À ex-
verno será competente para fazer uma reforma tribu- ceção do PFL, que inaugura nova face oposicionista,
tária que dê alento à economia brasileira e, por isso, juntou toda a Casa e conseguiu, na sapiência da
recomenda o voto a favor da medida, com a manuten- pena, extinguir a ideologia.
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Ouvi alguns discursos até provocativos: "Quero
ouvir o PT, que verberou oito anos, naquela algazarra
de oposição, fazer hoje um silêncio cúmplice". Pois os
que disseram isso não têm a compreensão de que o
poder modera, dá bom senso, serenidade. Quando se
deixa de ser estilingue para ser vidraça, é preciso pro
teger-se e buscar o consenso no caso de projeto que
mereça o apoio de toda a Casa.

Hoje estamos em festa. Brizola, Lula, Haroldo
Lima, Antonio Carlos Magalhães, todos os matizes
ideológicos estamos unidos em favor de uma política
de bom senso que possa salvar o Brasil. E não se tra
ta de aumento de imposto, não. Estamos apenas pror
rogando o que já existe.

Conseguimos, por meio da pena de V.Exa., De
putado Benito Gama, reabrir o prazo para adesão ao
REFIS e ampliar a abrangência do SIMPLES. V.Exa.
nos atende ao incluir até os corretores de seguro.
Conseguiu criar uma capa de proteção para todos os
optantes do SIMPLES, para todos aqueles que têm
lucro presumido de até 42 milhões de reais por ano.
Abrigou também as cooperativas, como bem me lem
bra o Deputado Nelson Marquezelli.

V.Exa. disse num discurso que tinha feito uma
transformação. VExa. transformou a jaca rugosa num
pêssego palatável, porque é um homem que, com
bom senso e equilíbrio, sempre teve o dom de pacifi
car e pôde unir-nos a todos.

VExa. merece uma estátua nesta Casa. Revo
gou a ideologia, passou a borracha na direita e na es
querda e escreveu um projeto de interesse do povo
brasileiro, um projeto que nos permitirá dar início ao
programa de combate à fome.

Cumprimento VExa., nobre Relator, pela exce
lência do trabalho elaborado. O PTB segue o faixo de
luz que V.Exa. deixou no plenário, juntando-nos a to
dos, calando ódios e ressentimentos, silenciando os
radicais. O relatório de V.Exa. merece a nossa aprova
ção.

O PTB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PPB, Líder Odelmo Leão?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o PPB igualmente cumprimenta o Rela
tor, Deputado Benito Gama. Atendendo a apelos do
Partido dos Trabalhadores manifestados pelo Líder
João Paulo, encaminharemos o voto "sim" nesta ma
téria, até porque o resultado da votação tem muito a
ver com o Governo Fernando Henrique Cardoso, que
apoiamos durante oito anos.

Dezembro de 2002

o PPB será rigoroso e firme no próximo ano,
apoiando o Governo nas matérias de interesse do
Brasil, mas votando contra quando for necessário.

Neste momento, Sr. Presidente, o PPB inaugura
uma nova fase política. Ao mesmo tempo em que
apoiamos o Governo que vimos sustentando durante
oito anos, apoiamos também o Partidos dos Trabalha
dores, que faz uma transição combinada com o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. O PPB mostra co
erência.

E houve avanços na matéria, como a abertura
do prazo para adesão ao REFIS, de 120 dias, sendo
seus débitos considerados até 30 de setembro último,
ou o parcelamento em 180 dias, o que era desejo de
milhares de empresários brasileiros. Estamos tam
bém atendendo à reivindicação das cooperativas,
isentando o ato cooperativo da incidência de tributa
ção, e ampliando a abrangência do SIMPLES, cujo
teto foi elevado de 24 milhões de reais para 48 mi
lhões de reais, possibilitando a inclusão de setores
importantes. Ao lado do Deputado Antonio Carlos
Pannunzio, apoiamos o ingresso das escolas de 10 e
20 graus, dos cursos profissionalizantes e de idiomas.
Junto com o Deputado Ronaldo Caiado, apoiamos
também os estabelecimentos prestadores de servi
ços de saúde, as casas lotéricas, os Correios. Enfim,
houve uma série de avanços em torno da medida pro
visória.

Sr. Presidente, o PPB encaminha o voto "sim",
ressalvados os destaques. É a nossa posição.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT?

O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
encaminha o voto "sim" evidentemente, lembrando
mais uma questão importante. No mesmo artigo que
trata da prorrogação da ai íquota de 27,5% de Imposto
de Renda, garantimos algo sobre o qual ainda pairava
dúvidas: se a nova tabela do Imposto de Renda, corri
gida em 17,5% por decisão desta Casa e depois veta
da, sendo editada a medida provisória pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso, valia após o dia 31 de
dezembro de 2002 ou não. O Sr. Relator, esclarecen
do questão politicamente já vencida, garantiu tam
bém essa redação, para tranqüilizar o contribuinte
brasileiro de que a correção da tabela, tão arduamen
te conquistada, está garantida a partir de 10 de janeiro
de 2003.

Nesse sentido, o PT encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMDB?

,,,...._-,--,-------------------------------'
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O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela or- e, neste caso, ao conjunto da medida, ressalvados os
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e destaques, nesta votação.
Srs. Deputados, em primeiro lugar, queremos ressal- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
tar, como os demais Líderes, o trabalho extraordinário vota o PSDB?
que o Deputado Benito Gama desenvolveu para que O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
chegássemos a grande entendimento em torno de (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
questões polêmicas, difíceis e espinhosas abrangi- Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, antes de anun-
das pela Medida Provisória n° 66/02. ciar o voto do PSDB, quero elogiar os princípios demo-

O Deputado Benito Gama soube ouvir, soube cráticos, a dedicação do Relator, Deputado Benito
compatibilizar propostas que dificilmente poderiam Gama, sempre aberto a todas as sugestões e a discutir
ser acolhidas concomitantemente, aparou arestas, todos os tópicos sem preconceitos, sem idéias precon-
construiu soluções. cabidas que pudessem inviabilizar o acordo.

Agora, no encaminhamento, isso é reconhecido Aqui fica a demonstração de como deve por-
pelos Líderes de todos os partidos. De maneira espe- tar-se o Parlamentar no exercício da responsabilida-
cia I, seguindo a orientação do Líder efetivo da banca- de de relatar uma medida provisória e transformar em
da do PMDB, Deputado Geddel Vieira Lima, nós nos lei projeto dessa importância.
louvamos grandemente na posição que nosso partido
trouxe para essa discussão, que avançou através do Quero começar elogiando aquilo que, efetiva-
trabalho do Relator: não podemos negar a um gover_ mente, é positivo, o que o empresariado e o povo bra-
no que começa com grande expectativa popular, sain- sileiro certamente vão poder sentir a partir do mo-
do de eleição legítima, os meios para que possa al- mento em que a medida provisória, pelo relatório

apresentado pelo nobre Deputado Benito Gama, se
cançar os objetivos e cumprir os compromissos. transformar em lei.

É verdade que o PMDB tem posição restritiva
quanto ao aumento de impostos, mas é verdade tam- O relatório fala da desoneração dos tributos em
bém que as circunstâncias do momento levaram o PT a cascata, do PIS, da COFINS e de questão importante
propor isso, mediante uma missiva em que o Líder do relacionada com a reabertura do REFIS. Um percen-
partido mostrava elementos deconvicção e apelava aos tual enorme, de quase 70%, das empresas que aderi-
Líderes de todos os partidos para que mantivessem a ram ao programa não tiveram condições de se man-
possibilidade de complementação de receita. ter. E, através da abertura dada pelo Relator, fruto do

trabalho de todos os Líderes, as empresas brasileiras
Portanto, estamos atendendo ao PT, que propôs a passam a ter nova condição.

manutenção da alíquota do Imposto de Renda. Sabe-
mos que essa questão na Casa tem restrições. Muitos Quero elogiar a amplitude dada ao SIMPLES,
Deputados se ressentem da possibilidade de fazê-lo, que agora passa realmentea abarcar no seu conjunto
mas, ao mesmo tempo, tivemos a interpretação equâni- número muito maior de empresas. Isso vai significar
me e, sem dúvida, importantíssima do Relator sobre a mais emprego para o trabalhador brasileiro.
revisão da tabela do Imposto de Renda. Isso compensa Deputado Benito Gama, V.Exa. abraçou tam-
grandemente eventuais ônus que a medida possa acar- bém a área de educação, essencial para qualquer
retar a setores sociais respeitáveis. país que tenha perspectiva de crescer no contexto

Sr. Presidente, um governo que começa precisa das nações de maneira socialmente justa. V.Exa. in-
ter os meios para que possa fazer tudo aquilo que o terpretou com muita propriedade esse sentimento na-
povo brasileiro dele espera. O PMDB não quer ser cional.
óbice a que haja avanços, porque o grande Deputado Ficam registrados os nossos cumprimentos.
Benito Gama, do PMOB da Bahia, soube conduzir os Evidentemente, existe uma parte dolorosa. Mas,
entendimentos e trazer inúmeros benefícios para o da mesma forma que nós, do PSDB, entendemos em
trabalhador, para o empresário, com a reabertura do outras circunstâncias, até por pressão da Oposição,
REFIS, um anseio do setor. que teríamos de aceitar a redução do Imposto de

Contrapusemos a ânsia arrecadadora que o Go- Renda, que voltaria para 25%, e também da Contribu-
verno atual manteve à ânsia arrecadadora que, ao ição Social sobre o Lucro Líquido, que voltaria para
que parece, vem com o novo Governo, através da po- 8%, entendemos neste momento nossa responsabili-
Iítica de equilíbrio. É esse equilíbrio que vamos res- dade como nação. Notadamente, Sr. Presidente, Srs.
paldar, ao lado do entendimento feito por todas as Parlamentares, quando queremos dar ao novo Go-
bancadas, ao encaminhar favoravelmente ao relatório verno que se inicia condições de garantir ao trabalha-
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dor brasileiro um salário mínimo menos injusto dos
que vigeram até agora em todo o território brasileiro.

Entendo que a abertura dada vai propiciar um
aumento da arrecadação prevista, porque a lei orça
mentária enviada para o Congresso não contemplava
ai íquotas dessa ordem. Com certeza, o novo Governo
terá condições de garantir, repito, um salário mínimo
de 240 reais para o trabalhador brasileiro.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o
PSDB encaminha o voto "sim" ao substitutivo da ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PFL, ilustre Líder Inocêncio Oliveira?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, des
de o início, fomos contra essa MP. Dizíamos alto e
bom som que não se tratava de uma verdadeira refor
matributária e preferíamos votar a reforma do grande
Líder do PT, que, eleito Presidente da República, con
tinua sendo a esperança de solução dos graves pro
blemas que afligem o Brasil. Votaríamos contra a MP
n° 66/02 porque se tratava de uma colcha de retalhos
ou de uma arca de Noé, em que cabiam bichos de to
dos os tamanhos.

Sr. Presidente, não há nenhuma incoerência do
Partido da Frente Liberal. Fomos responsáveis pelas
grandes reformas feitas neste País: reforma da ordem
econômica, quer pela queda da diferenciação entre
empresas de capital nacional e capital estrangeiro,
quer pela quebra do monopólio do petróleo ou das te
lecomunicações, do gás canalizado, do transporte de
cabotagem. Fomos responsáveis pela reforma admi
nistrativa e pela reforma da Previdência Social, e se
ria uma incoerência ficarmos contra o início de uma
reforma tributária. Mas, naquele momento, não era
essa MP que está aqui. O Deputado Benito Gama
deu-lhe princípio, meio e fim, retirou dela serviços que
eram fundamentais e poderiam ser gravados, prejudi
cando a geração de empregos neste País, porque as
empresas de serviços são responsáveis por mais de
70% dos empregos gerados no Brasil.

Espero que a verdadeira reforma tributária che
gue ao Congresso no dia 15 de fevereiro de 2003,
quando iniciamos os trabalhos legislativos. Ou o novo
Governo faz a reforma tributária nos primeiros seis
meses do mandato ou não fará mais a reforma funda
mentai para que possamos ampliar a base dos que
pagam, para que todos paguem menos e para que o
Governo arrecade mais.

Sr. Presidente, quero dizer que não há incoerên
cia do Partido da Frente Liberal, cuja linha programáti
ca sempre foi contra a criação de novos impostos e o

aumento de ai íquotas de impostos, taxas e contribui
ções. Muitas vezes, discordamos do Governo Fernan
do Henrique Cardoso quando pedia aumento de im
postos, taxas ou contribuições. Tivemos o primeiro
desencontro com o Governo do Presidente Fernando
Henrique quando o Senador Antonio Carlos Maga
lhães, em tão boa hora, defendeu o salário mínimo de
100 dólares, que, naquele momento, era possível
conceder. Se hoje isso não é possível, pelo menos o
PFL está lutando para que seja de 240 ou 250 reais,
como já anunciou o Líder Antonio Carlos Pannunzio,
do PSDB.

Quero louvar os Parlamentares do Partido da
Frente Liberal. Iniciamos nova fase de oposição fisca
lizadora, correta, séria, construtiva, que mostra o que
é certo e o que é errado. Vários Deputados do partido
assomaram àquela tribuna, como os Deputados Pau
derney Avelino, José Carlos Aleluia, Paulo Maga
lhães, José Thomaz Nonô e tantos outros, para dizer
que votaríamos a favor desse projeto, ressalvando os
destaques.

Somos contra o aumento de impostos, taxas e
contribuições. Somos contra o aumento da ai íquota
da Contribuição sobre o Lucro Líquido das empresas,
porque vai onerar ainda mais o setor produtivo e pre
judicar a geração de empregos no País. Somos contra
o aumento do Imposto de Renda, porque vai prejudi
car a classe média. Mas fizemos acordo com o Depu
tado Benito Gama. Não vamos pedir verificação de
votação no projeto de conversão, mas vamos votar
contra, para marcar nossa posição. Vamos pedir veri
ficação no caso do aumento do Imposto de Renda,
porque, mais uma vez, como em qualquer plano eco
nômico, a classe média é que vai pagar a conta, vai
ser a mais sacrificada.

Sr. Presidente, quero louvar o Deputado Benito
Gama pelos avanços na questão da cumulatividade
para o PIS e o PASEP. Futuramente, isso pode ocorrer
para a COFINS. O fim da cumulatividade para o PIS e
a COFINS em determinados setores fortalecerá o
produto nacional, tornando-o mais competitivo no
mercado externo.

A inclusão do REFIS fará com que as empresas
inadimplentes tornem-se adimplentes. Assim, o Go
verno aumentará a arrecadação e terá condições de
realizar programas e planos administrativos.

O SIMPLES foi ampliado graças ao Deputado
Ronaldo Caiado, que incluiu o setor de serviços.
S.Exa., Relator da CPI do SUS, mostra em seu relató
rio que mais de 65% das clinicas e dos hospitais do
Brasil têm menos de 100 mil reais de renda por mês.
Portanto, fez-se justiça ao setor.



Dezembro de 2002 mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTAI~)S Quarta-ferra 11 53657

No caso do crédito cooperativo, há vários anos
existe uma pendência judicial. A qualquer momento,
poderá haver decisão contrária às cooperativas do
Brasil, e isso poderá fazer com que elas quebrem ou
não tenham mais condições de operar no País.

Portanto, coerente com sua linha programática,
o PFL vai votar "sim" ao projeto de conversão, ressal
vados os destaques, porque é contra o aumento de
impostos. Assim, estará firme em defesa do povo bra
sileiro, vetor maior da nossa atividade política.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pri
meiro, gostaria de assinalar que este é um dos últi
mos encaminhamentos que farei na condição de lí
der do Governo.

Gostaria de destacar três pontos sobre a medi
da provisória. Em primeiro lugar, ela trata de aspecto
pequeno da reforma tributária, o fim da cumulativida
de do REFIS, com a possibilidade de, no futuro, termi
narmos com a cumulatividade também da COFINS, o
que deu em toda essa polêmica. Vejam como é difícil
a reforma tributária.

Na verdade, precisamos ser claros nessa maté
ria. Como um país que tem gastos obrigatórios de
40% do PIB pode fazer reforma tributária para reduzir
carga tributária? Essa questão é muito complicada.
Estamos pretendendo fazer reforma tributária no mo
mento em que o Brasil tem um equilíbrio orçamentá
rio e fiscal muito precário, quando não é possível re
duzir receitas e alguns setores serão beneficiados e
outros prejudicados. Esse é um exemplo didático das
dificuldades que continuaremos enfrentando para re
alização da reforma tributária.

Em segundo lugar, quero dizer que gostei muito
desta sessão. Foi um treino de como será o funciona
mento da Câmara dos Deputados a partir de 15 de fe
vereiro de 2003. A mudança de posição que percebe
mos aqui é também algo didático. É uma mudança
gradual.

Felizmente, nosso País está vivendo processo
de transição altamente expressivo. Há uma evolução
do processo democrático, da relação entre os parti
dos, da relação entre os diferentes agentes políticos.
Trata-se de mudança pedagógica, como disse o De
putado Corauci Sobrinho.

Em terceiro lugar, quero dizer que a medida pro
visória acabou expressando várias demandas conti
das na Câmara dos Deputados. São demandas em
relação ao REFIS, ao SIMPLES, enfim, a vários as
pectos da organização tributária brasileira. O Relator,
Deputado Benito Gama, houve-se com muita compe
tência e discrição. Ouviu todos os setores do atual e

do futuro Governo. Estamos numa fase de transição.
S.Exa. teve o cuidado de ouvir os partidos que deram
sustentação ao Presidente Fernando Henrique Car
doso e os que darão sustentação ao futuro Governo.

Foi possível, com a participação dos Líderes, do
conjunto dos partidos, chegarmos a um entendimen
to, primeiro passo para os vários acordos que deve
rão ser feitos a fim de, até a semana que vem, votar
mos o Orçamento.

Portanto, estamos dando condições de gover
nabilidade. Trabalhamos não em decorrência da posi
ção anterior "A" ou "B", ma') da transição. É preciso
dar respaldo ao atual Governo, para terminar bem o
mandato, e, simultaneamente, dar ao futuro Governo
condições de começar com o pé direito, com a segu
rança de dispor das receitas e de um Orçamento cla
ramente definido. Desse modo, o Presidente eleito
poderá exercer o mandato a partir de 1° de janeiro,
sem os apertos que, normalmente, caracterizaram a
vida democrática brasileira.

Por isso, encaminho o voto favorável ao parecer
do Deputado Benito Gama e reitero elogios a V.Exa.,
Sr. Presidente, pela condução dos trabalhos, ao Rela
tor e aos Líderes que participaram do processo de en
tendimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
a V.Exa., Deputado Arnaldo Madeira.

O Governo encaminha o voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Relator da matéria, Deputado Benito
Gama.

O SR. BENITO GAMA (PMDB-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta
res, há dezesseis anos, sou membro da Câmara dos
Deputados e do Congresso Nacional. Sempre tive
muito orgulho de ser político, de ser Deputado Fede
ral e de pertencer a esta Casa. Mas o dia de hoje refe
renda meu sentimento de orgulho por esta Casa e por
meus companheiros.

Neste momento em que submeto à discussão e
à votação o projeto de lei de conversão daquilo que se
denominou minirreforma tributária, só tenho a agra
decer aos colegas de todos os partidos, especialmen
te aos Líderes partidários que, nesta noite, elogiaram
trabalho que não foi meu individualmente. Fui apenas
o instrumento para construir, com todos os Líderes,
todos os Parlamentares e todos os partidos, sob a li
derança do jovem Presidente da Casa, Deputado Aé
cio Neves, o relatório que hoje será votado.

Sem dúvida alguma, não se trata da reforma tri
butária ideal - claro, não se pode chamá-Ia de refor-
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ma tributária -, mas, sim, da minirreforma tributária
possível, uma vez que envolve temas tão complexos,
que envolve não somente o setor público ou o setor
político, por meio do Congresso Nacional, mas a com
plexidade de setores, de segmentos da economia.

A não-cumulatividade do PIS e do PASEP e a
aproximação da não-cumulatividade da COFINS é
um grande passo do Congresso Nacional e do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. Com certeza, ha
verá continuidade desse projeto por parte do Presi
dente eleito, que, seguramente, encaminhará a esta
Casa a conclusão de uma reforma tributária perma
nente.

Sei das dificuldades de se fazer uma reforma tri
butária completa. Eu diria até que é impossível. Mas
ela pode ser feita por partes. E agora se trata de uma
pequena grande parte que está sendo votada, quedá
início ao caminho de grande projeto estruturante da
economia brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
falar-lhes da minha sensibilidade e da minha gratidão
a todos os Líderes partidários, especialmente ao Lí
der do meu partido, Deputado Geddel Vieira Lima, e
ao Deputado Wagner Rossi, que, no momento, enca
minha a votação. Sempre tive a compreensão de to
dos os partidos e de todos os Parlamentares consul
tados para construir um projeto que pudesse chegar
hoje ao plenário com transparência e seriedade, para
ser submetido à deliberação dos Srs. Parlamentares.

Por isso, quero agradecer a S.Exa. a liderança
do processo. As últimas quatro semanas foram de in
tenso trabalho, e hoje estou extremamente gratificado
e sobretudo muito orgulhoso de pertencer à Câmara
dos Deputados, ao Congresso Nacional.Voltarei a fa
lar amanhã, no encerramento da votação.

Gostaria de pedir o voto de V.Exas. para o proje
to de lei de conversão. Não se trata somente de au
mento de carga tributária. Há partes muito boas. Em
relação ao Imposto de Renda, há a manutenção da
alíquota de 27,5%, mas há também a correção da ta
bela do Imposto de Renda, grande benefício que con
seguimos no ano passado e que agora ameniza o
processo. Há a parte da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido e do REFIS, demanda de todos os Par
lamentares desta Casa. Tratava-se de um grito nacio
nal para que o REFIS fosse reaberto. A questão do
SIMPLES representou grande avanço. Não tenho dú
vida de que o ato cooperativo e tantas outras ques
tões desse projeto de mais de sessenta artigos não
são a solução, mas, sem dúvida alguma, são o início
de um grande projeto.

Muito obrigado, Sr. Presidente e queridos cole
gas e amigos da Câmara dos Deputados. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Gostaria
de comunicar ao Plenário que a conclusão desta vo
tação, em virtude do grande número de destaques,
ocorrerá amanhã. Iniciaremos - e quero pedir a cola
boração dos diversos Líderes partidários - a Ordem
do Dia às 16h, impreterivelmente, uma vez que tere
mos de nos estender amanhã em sessão extraordiná
ria para votação de outras matérias de grande rele
vância e interesse para o País.

Mais uma rápida palavra antes de iniciarmos a vo
tação da medida provisória, que, sem dúvida alguma,
foi uma das que mais demandaram desprendimento de
todas as partes. Foi uma construção na qual poucos
acreditavam, pela complexidade das matérias de que
tratava. Hoje, ao término do embate, estamos com o
Parlamento valorizado. Cada um de V.Exas. sabe do
que trata a medida provisória edos seus efeitos na eco
nomia do País e na vida do cidadão brasileiro.

Certamente, para chegarmos ao entendimento,
para que os avanços passem amanhã a fazer parte
do cotidiano dos brasileiros, foi fundamental a partici
pação dos Líderes partidários, dos Deputados, mas
foi especial e absolutamente imprescindível a partici
pação e a contribuição do Deputado Benito Gama
nas discussões. S.Exa. se mostrou um Parlamentar
na essência do que cobra a vida nesta Casa. Soube
ceder, impor suas condições, soube ter convicções,
das quais não arredou pé, mas soube buscar perma
nentemente, pelo diálogo, o convencimento dos mais
recalcitrantes. S.Exa. soube ceder, o que é fundamen
tai para a vida parlamentar.

Como disse o Líder Arnaldo Madeira, numa das
minhas últimas intervenções como Presidente desta
Casa digo que o Deputado Benito Gama honrou o
Parlamento com mais um trabalho que desenvolveu.
Não seria favor algum se, a partir de amanhã, o País
passasse a chamar a Medida Provisória nO 66/02 de
Lei Benito Gama, em homenagem a Parlamentar que
atuou por dezesseis anos nesta Casa e que nos dei
xará em breve, Parlamentar digno, correto, que a todo
instante honrou o Parlamento. (Palmas.)

Por fim, uma palavra que eu não diria se estives
se envolvida a figura apenas do Parlamentar. Ouvi,
durante os últimos dias, notadamente nesse final de
semana, críticas muito duras à atuação deste Presi
dente da Câmara em relação a esta matéria. Muitas
feitas por Líderes desse ou daquele partido, até mes
mo com direito a duro editorial de um dos principais
jornais do País, dando conta de que eu vinculava a

....•.__.__._------------.------
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votação desta matéria à solução de questão que inte
ressa ao meu Estado e a outros do País.

Considero, sim, justas as reivindicações que faz
Minas Gerais, como as de outros Estados da Federa
ção em relação a créditos que têm junto ao Governo
Federal. Vou debatê-Ias, como sempre o fiz, no fórum
apropriado.

Aqueles que me conhecem sabem do respeito
que tenho por esta cadeira, e jamais confundi as coi
sas. Jamais permiti que a atuação do Presidente da
Câmara dos Deputados pudesse ser apequenada por
gestos, por mais legítimos que sejam, e esses os são,
de caráter menor, sejam pessoais, sejam regionais.

Eu não gostaria de ver um Presidente da Câmara
dos Deputados obstruindo votações ou conduzindo-as
em função de interesses pessoais presentes ou futuros.
Jamais fiz isso e não quero que outros o façam.

Quero deixar de forma absolutamente clara, com
o testemunho dos Líderes e detodos os que estão aqui,
que, se não votamos antes esta matéria foi para que pu
déssemos apreciá-Ia com o Plenário desta Casa anun
ciando o apoio integral dos partidos políticos.

É uma vitória da Casa. Cabe ao Presidente não
se intrometer no mérito das discussões, mas condu
zi-Ias, dando tempo às negociações quando necessá
rio e mesmo impondo votações, quando ele, na sua
visão, estiver esgotado.

Portanto, é com muita alegria que coloco em vo
tação a matéria, que não interessa ao futuro nem ao
presente Governo, mas ao País, que todos represen
tamos, com todas as suas diferenças.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
eu gostaria de retirar uns destaques simples que
apresentei, antes que se inicie a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Todos
os destaques simples de autoria de V.Exa. serão
retirados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está reti
rado também o destaque simples assinado pelo Sr.
José Borba, Vice-Líder do PMDB.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o cli
ma é de muita euforia, mas, regimentalmente, VExa.
tem de anunciar os destaques apresentados antes de
iniciar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Arnaldo Faria de Sá, na verdade, há uma série de
destaques já anunciados, cuja seleção a Mesa está
realizando, para distribuir ao Plenário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, regimentalmente, VExa. tem de anunciar os desta
ques apresentados, justamente para podermos votar
e ressalvá-los. VExa. tem de dizer quais são os desta
ques apresentados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa já
procedeu à confirmação dos destaques solicitados,
mas, já que V.Exa. assim deseja, chegará neste ins
tante às suas mãos, em especial, a relação de todos
os destaques apresentados e, em seguida, aos de
mais Líderes partidários.

Solicito ao funcionário da Mesa que entregue ao
Deputado Arnaldo Faria de Sá o Projeto de Lei de
Conversão n° 31, de 2002, oferecido pelo Relator de
signado em plenário, que está em votação, ressalva
dos os destaques, com uma advertência: com as alte
rações feitas na sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que aprovam o projeto permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO, ressalvados os destaques (com os
votos contrários que o Plenário registra).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está pre
judicada na Câmara dos Deputados a apreciação da
Medida Provisória n° 66, de 2002, e das emendas
apresentadas na Comissão Mista do Congresso Na
cional, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)-A aprecia
ção dos destaques, conforme já foi dito, fica adiada
para a sessão de amanhã, juntamente com os demais
itens da pauta ( Medidas Provisórias nOs 71, 73, 74,
75, 76, 77 e 78, de 2002; e Projetos de Lei nOs 6.825,
6.870,6.992 e 7.015-C de 2002).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apresen
tação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-Io.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SRS:
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DA. HÉLIO - Requerimento de Informação 
Solicita informações sobre a possibilidade de convali
dação do diploma do curso de mestrado da Faculda
de de Medicina de Marília, mantido por convênio com
a Universidade de lIIinois, em Chicago. (RIC N°
4726/02).

CRESCÊNCIO PEREIRA J A. e OUTROS - Pro
posta de Emenda à Constituição - Dá nova redação
ao art. 73 esuprimeo inciso XIII do art. 49, a alínea "b"
do inciso 111 do art.52eo inciso XV do art. 84daCons
tituição Federal, dispondo sobre a nomeação dos Mi
nistros do Tribunal de Contas da União. (PEC N°
587/02).

Projeto de Lei - Dispõe sobre a garantia de cur
sos profissionalizantes e estágios a adolescentes re
sidentes em orfanatos. (PL. N° 7438/02).

Projeto de Lei - Altera a Lei n° 8.287, de 20 de
dezembro de 1991, para reduzir o tempo de registro
como pescador artesanal, para fins de concessão do
seguro-desemprego no período de defeso. (PL. N°
739/02).

CRESCÊNCIO PEREIRA JA. -Indicação - Su
gere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, a adoção de
providências com vistas à antecipação do pagamen
to, a aposentados e pensionistas, da vantagem de
28,86% de que trata a Medida Provisória 2.169-43,
bem como para modificação dos critérios de paga
mento da Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa de que trata a Lei n° 10.404,
de 9 de janeiro de 2002. (INC N° 3725/02).

NILSON MOURÃO - Indicação - Solicita ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República que
retire a Mensagem n° 296, de 2001, a qual encaminha
o texto do Acordo entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América sobre Salvaguardas Tecnológicas Relacio
nadas à Participação dos Estados Unidos da América
nos Lançamentos a partir do Centro de Lançamento
de Alcântara, celebrado em Brasília, em 18 de abril de
2000. (INC N° 3726/02)

GIOVANNI QUEIROZ - Projeto de Lei - Acres
centa § 5.° ao artigo 33 da Lei n.o 9504, de 30 de Se
tembro de 1997, que dispõe sobre normas para a elei
ção. (PL. N° 7440/02).

JORGE ALBERTO - Requerimento - Requer
voto de pesar pelo falecimento do Senhor João Gilvan
Rocha. (REQ N° 238/02).

POMPEO DE MAnos - Projeto de Resolução
- Determina o uso do sistema de legendas ou Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS para auxílio a portado-

res de deficiência auditiva, nos programas veiculados
pela TV Câmara. (PRC N° 258/02).

ARACELY DE PAULA - Projeto de Resolução
Passa a denominar-se "Edifício Deputado Israel Pi
nheiro" o Anexo I da Câmara dos Deputados. (PRC
00259/02).

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Projeto de
Lei - Dispõe sobre a criação de uma universidade fe
deral na cidade de Sorocaba, Estado de São Pau
10.(PL. N° 7441/02).

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de Lei 
"Modifica dispositivos da Lei n° 8.001 ,de 13 de março
de 1990, e dá outras providências." (PL. N° 7442/02).

Projeto de Lei -"Autoriza c criação do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais da Profissão de
Técnico de Segurança do Trabalho e dá outras provi
dências." (PL. N° 7443/02).

Projeto de Lei - "Modifica dispositivo da Lei n.o
7.998, de 11 de janeiro de 1990, e dá outras providên
cias." (PL. N° 7444/02).

Projeto de Lei - "Adiciona dispositivo ao Decre
to-Lei n.o 73, de 21 de novembro de 1966, com a reda
ção dada pela Lei n.o6.194, de 19 de dezembro de
1974." (PL. N °7445/02).

Projeto de Lei - "Estabelece a assistência far
macêutica no âmbito do SUS - Sistema Único de Sa
úde." (PL. N° 7446/02).

Projeto de Lei - "Dispõe sobre a cobrança de
pedágio nas Rodovias brasileiras e dá outras provi
dências ." (PL. N° 7447/02).

Projeto de Lei -" Estabelece normas para regis
tro de diploma e inscrição nos Conselhos Profissiona
is dos graduados em Medicina, Enfermagem, Farmá
cia, Bioquímica, Odontologia e Fisioterapia :'(PL. N°
7448/02).

Projeto de Lei - " Proíbe a freqüência em cursos
de ensino superior em estabelecimentos públicos por
tempo superior a 2(dois) semestres letivos além do
tempo de duração do curso fixado em Lei ." (PL. N°
7449/02).

Projeto de Lei - "Adiciona dispositivo a Lei n.o
4.737, de 15 de julho de 1965." (PL. N° 7450/02).

Projeto de Lei - "Modifica dispositivo da Lei n.o
8.019, de 11 de abril de 1990 ." (PL. N° 7451/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de
Macuco no Estado do Rio de Janeiro, no Programa
Centro da Juventude." (INC N° 3727/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de
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Miracema no Estado do Rio de Janeiro, no Programa
Centro da Juventude." (INC N° 3728/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de
Natividade no Estado do Rio de Janeiro, no Programa
Centro da Juventude." (INC N° 3729/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de Ni
terói no Estado do Rio de Janeiro, no Programa Cen
tro da Juventude." (INC N° 3730/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de
Porciúncula no Estado do Rio de Janeiro, no Progra
ma Centro da Juventude." (INC N° 3731/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de
Rio Bonito no Estado do Rio de Janeiro, no Programa
Centro da Juventude." (INC N° 3732/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de
Rio das Flores no Estado do Rio de Janeiro, no Pro
grama Centro da Juventude." (INC N° 3733/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de
São Francisco de Itabapoana no Estado do Rio de Ja
neiro, no Programa Centro da Juventude." (INC N°
3734/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de
São Gonçalo no Estado do Rio de Janeiro, no Progra
ma Centro da Juventude." (INC N° 3735/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de
São Pedro da Aldeia no Estado do Rio de Janeiro, no
Programa Centro da Juventude." (INC N° 3736/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de
Saquarema no Estado do Rio de Janeiro, no Progra
ma Centro da Juventude." (INC N° 3737/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de
Silva Jardim no Estado do Rio de Janeiro, no Progra
ma Centro da Juventude." (INC N° 3738/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de
Tanguá no Estado do Rio de Janeiro, no Programa
Centro da Juventude." (INC N° 3739/02).

Indicação - "Sugere ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social a inclusão do Município de
Trajano de Moraes no Estado do Rio de Janeiro, no
Programa Centro da Juventude." (INC N° 3740/02).

GUSTAVO FRUET - Requerimento de Informa
ção - Solicita informações ao Sr. Ministro de Minas e
Energia sobre critérios de definição para pagamento
de royalties do poço com denominação provisória
1-SCS-10 perfurado no bloco BS-3. (RIC N° 4727/02).

WIGBERTO TARTUCE - Projeto de Lei - Dis
põe sobre expedição da Carteira Nacional de Habili
tação especial ao menor de dezoito e maior de dezes
seis anos e dá outras providências. (PL. N° 7452/02).

MAGNO MALTA - Indicação - Requer o envio
de Indicação ao Ministério do Desenvolvimento Agrá
rio, solicitando a inclusão do município de Governa
dor Lindemberg (ES) no Programa Nacional de Forta
lecimento da Agricultura Familiar (PRONAF Infra-es
trutura). (INC N° 3741/02).

MARÇAL FILHO - Indicação - Requer o envio
de Indicação ao Ministério do Desenvolvimento, da
Indústria e do Comércio, relativa à fiscalização do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Ou
alidade Industrial - INMETRO - sobre a veracidade
do peso declarado nas embalagens de produtos pos
tos ao consumo. (INC N° 3742/02).

MAGNO MALTA - Requerimento de Informação
- Solicita informações a respeito dos financiamentos
habitacionais da COHAB/ES. (RIC N° 4728/02).

JOÃO PAULO e OUTROS - Requerimento 
Requeremos, nos termos do artigo 102, § 4° do Regi
mento Interno, a retirada das assinaturas ao Recurso
n0249 de 2002, que solicita que o Plenário da Câmara
dos Deputados delibere sobre o Projeto de Lei n°
6.295-A, de 2002, que "altera a redação do art. 84, do
Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Códi
go de Processo Penal". (REO N° 239/02).

Requerimento - Requeremos, nos termos do
artigo 102, § 4° do Regimento Interno, a retirada das
assinaturas ao Recurso n° 250, de 2002, que solicita
que o Plenário da Câmara dos Deputados delibere
sobre o Projeto de Lei n° 6.295-A, de 2002, que "alte
ra a redação do art. 84, do Decreto-Lei n° 3.689, de 3
de outubro de 1941 - Código de Processo Penal".
(REO W 240/02).

SRS. LíDERES - Requerimento - Requer, nos
termos do Art. 155 do Regimento Interno, urgência
para a apreciação do PL. 4.338/01. (REO N° 241/02).

Requerimento - Requer nos termo do artigo
155 do Regimento Interno, urgência para apreciação
do Projeto de Lei Complementar n° 347, de 2002, que
"altera dispositivo da Lei Complementar n° 87, de 13
de setembro de 1996, que "dispõe sobre o imposto
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dos estados e do Distrito Federal sobre operações re
lativas à circulação de mercadorias e sobre presta
ções de serviços de transportes interestadual e inter
municipal e de comunicação, e dá outras providênci
as". (REQ N° 42/02).

Requerimento - Requer nos termos do artigo
155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, URGÊNCIA para a tramitação do PLP n° 349, de
2002.. (REQ N° 243/02).

Requerimento - Requeremos nos termos do ar
tigo 155 do Regimento Interno, urgência para aprecia
ção do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.310, de 2002. (REQ N° 244/02).

Requerimento - Requer nos termos do artigo
155 do Regimento Interno, urgência para apreciação
do Projeto de Decreto Legislativo N° 2.228, de 2002.
(REQ N° 245/02).

Requerimento - Requer, nos termos do artigo
155 do Regimento Interno, urgência para apreciação
do Projeto de Lei n° 7.241/02, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a alienação por doação de uma
Corveta da Marinha do Brasil'. (REQ N° 246/02).

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lem
brando que, amanhã, às 10 horas, haverá sessão so
lene pela defesa da paz mundial e de uma solução
negociada para o conflito no Oriente Médio, em virtu
de da comemoração do Dia Mundial de Solidariedade
ao Povo Palestino.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) 
COMPARECEM MAIS OS SRS:

RORAIMA

Luciano Castro PFL
Salomão Cruz PFL
Total de RORAIMA 2

AMAPÁ

Sérgio Barcellos PFL
Total de AMAPÁ 1

PARÁ

Deusdeth Pantoja PFL
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS
José Priante PMDB
Renildo Leal PTB
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de PARÁ 6

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
Pauderney Avelino PFL
Total de AMAZONAS 3

RONDONIA

Expedito Júnior PSDB
Nilton Capixaba PTB
Total de RONDONIA 2

ACRE

Sérgio Barros PSDB
Total de ACRE 1

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
João Ribeiro PFL
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Sebastião Madeira PSDB
Total de MARANHÃO 1

PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Mussa Demes PFL
Total de PIAuí 2

RIO GRANDE DO NORTE

Carlos Alberto Rosado PFL
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PARAíBA

Domiciano Cabral PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Wilson Braga PFL
Total de PARAíBA 3

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS PDT/PPS
Joaquim Francisco PFL
Joel De Hollanda PFL
Osvaldo Coelho PFL
Salatiel Carvalho PMDB
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Sérgio Guerra PSOB
Total de PERNAMBUCO 9

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSOB
Total de ALAGOAS 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Benito Gama PMOB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PMOB
Mário Negromonte PPB
Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PFL
Total de BAHIA 12

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL
Cleuber Carneiro PFL
Eliseu Resende PFL
Roberto Brant PFL
Total de MINAS GERAIS 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSOS

Cornélio Ribeiro PLPLlPSL

Jandira Feghali PcdoB PSB/PCOOB

Luiz Ribeiro PSOB

Roberto Jefferson PTB

Rodrigo Maia PFL

Rubem Medina PFL
Total de RIO DE JANEIRO 7

SÃO PAULO

Celso Russomanno PPS
Chico Sardelli PFL

José de Abreu PTN
Lamartine Posella PMOB

Marcelo Barbieri PMOB
Michel Temer PMOS
Paulo Kobayashi PSDS

Salvador Zimbaldi PSOB
Teima de Souza PT
Total de SÃO PAULO 9

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Total de MATO GROSSO 1

GOIÁS

Nair Xavier Lobo PMOB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Total de GOIÁS 3

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PTB
Total de MATO GROSSO DO SUL 1

PARANÁ

Alex Canziani PSDB
José Carlos Martinez PTS
Werner Wanderer PFL
Total de PARANÁ 3

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Total de SANTA CATARINA 1

RIO GRANDE DO SUL

Telmo Kirst PPS
Total de RIO GRANDE DO SUL 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Luis Barbosa PFL
Total de RORAIMA 2

AMAPÁ

Badu Picanço PLPLlPSL
Total de AMAPÁ 1

PARÁ

Babá PT
Nicias Ribeiro PSOB
Total de PARÁ 2

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSOB
José Melo PFL
Total de AMAZONAS 2



53664 Quarta-feira 1i DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

RONDONIA

Marinha Raupp PMDB
Oscar Andrade PLPLlPSL
Sérgio Carvalho PSDB
Total de RONDONIA 3

ACRE

José Aleksandro PSL PLlPSL
Total de ACRE 1

TOCANTINS

Freire Júnior PMDB
Paulo Mourão PSDB
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Mauro Fecury PFL
Nice Lobão PFL
Total de MARANHÃO 4

CEARÁ

Pinheiro Landim PMDB
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB
Total de CEARÁ 2

PIAuí

Heráclito Fortes PFL
Total de PIAuí 1
RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PTB

Múcio Sá PTB

Total de RIO GRANDE DO NORTE 2

PERNAMBUCO

Luciano Bivar PSL PUPSL

Luiz Piauhylino PSDB
Severino Cavalcanti PPB

Total de PERNAMBUCO 3

ALAGOAS

João Caldas PL PLlPSL

Total de ALAGOAS 1

SERGIPE

Augusto Franco PSDB

José Teles PSDB
Pedro Valadares PSBPSB/PCDOB

Sérgio Reis PTB

Tânia Soares PCdoBPSB/PCDOB
Total de SERGIPE 5

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB

João Carlos Bacelar PFL
Nilo Coelho PSDB

Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PMDB
Total de BAHIA 5

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Hélio Costa PMDB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Maria Elvira PMDB
Maria Lúcia PMDB
Nilmário Miranda PT
Pimenta da Veiga PSDB
Zezé Perrella PFL
Total de MINAS GERAIS 8

EspíRITO SANTO

Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS
Total de EspíRITO SANTO 2

RIO DE JANEIRO

Dino Fernandes PPB
Eber Silva PST
Eduardo Paes PFL
lédio Rosa PFL
João Sampaio PDT PDT/PPS
Jorge Wilson PSDB
José Egydio PFL
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Valdeci Paiva PSL PLlPSL
Total de RIO DE JANEIRO 11

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloizio Mercadante PT
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Antonio Kandir PSDB
Ary Kara PTB
Fernando Zuppo S.Part.
João Herrmann Neto PPS PDT/PPS
José Aníbal PSDB
Robson Tuma PFL
Wagner Salustiano PPB
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Zulaiê Cobra PSDB
Total de SÃO PAULO 11

DISTRITO FEDERAL

Maria Abadia PSDB
Total de DISTRITO FEDERAL 1
MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB
Pedro Pedrossian PPB
Total de MATO GROSSO DO SUL 2

PARANÁ

Basílio Villani PSDB
Max Rosenmann PMDB
Odílio Balbinotti PSDB
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
Total de PARANÁ 5

SANTA CATARINA

João Matos PMDB
Renato Vianna PMDB
Total de SANTA CATARINA 2

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Marcos Rolim PT
Nelson Proença PPS PDT/PPS
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHS
Veda Crusius PSDB
Total de RIO GRANDE DO SUL 8

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerro
a sessão, designando para amanhã, quarta-feira,
dia 11, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

Discussão

- 1 -

MEDIDA PROVISÓRIA N° 66-B, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno único, da Me
dida Provisória n° 56-A, de 2002, que dispõe sobre a
não cumulatividade na cobrança da contribuição para
os Programas de Integração Social (PIS) e de Forma
ção do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), nos
casos que especifica; sobre os procedimentos para
desconsideração de atos ou negócios jurídicos, para

fins tributários; sobre o pagamento e o parcelamento
de débitos tributários federais, a compensação de
créditos fiscais, a declaração de inaptidão de inscri
ção de pessoas jurídicas, a legislação aduaneira, e dá
outras providências. Tendo parecer do Relator desig
nado em Plenário pela aprovação desta e das emen
das n.O$ 2, 24, 34, 35, 37, 38, 48, 52 e 53, na forma do
Projeto de Lei de Conversão n.o 31, de 2002; e pela
rejeição das demais emendas apresentadas, consi
derando-se prejudicadas as emendas n. os 18,19 e 20
(relator: DEP. BENITO GAMA).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:1219/02
PRAZO NA CÂMARA: 26/9/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA:

14/10/02

- 2-

- MEDIDA PROVISÓRIA N° 71, DE 2002
(Do Poder Executivo) -

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória n° 71, de 2002, que altera disposi
ções das Leis n° 9.028, de 12 de abril de
1995, e 10.480, de 2 de julho de 2002, da
Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de se
tembro de 2001, dispõe sobre a Secretaria
da Receita Federal, e dá outras providênci
as. Pendente de parecer da Comissão Mista
do Congresso Nacional.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:17/10/02
PRAZO NA CÂMARA: 31/10/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA:

18/11/02

-3-

MEDIDA PROVISÓRIA N° 73, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisória
n° 73, de 2002, que revoga o art. 12 da Medida Provisó
ria nO 66, de 29 de agosto de 2002. Pendente de parecer
da Comissão Mista do Congresso Nacional.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:28/10/02
PRAZO NA CÂMARA: 11/11/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA:

29/11/02

-4-

MEDIDA PROVISÓRIA N° 74, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 74, de 2002, que altera a Lei n° 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, para assegurar o pagamento de se-
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guro-desemprego ao trabalhador resgatado da condi
ção análoga à de escravo. Pendente de parecer da
Comissão Mista do Congresso Nacional.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:06/11102

PRAZO NA CÂMARA: 20/11/02

PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA:
08/12/02

URGÊNCIA
(Artigo 64, § 2° da Constituição Federal, c/c art.

204, I, do Regimento Interno)

Discussão

- 5-

PROJETO DE LEI N° 6.825, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei na
6.825, de 2002, que institui os tributos, as tarifas, as
multas e a obrigação de contratação de seguro que
especifica. Pendente de pareceres das Comissões:
de Ciências e Tecnologia, Comunicação e Informáti
ca; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Jus
tiça e de Redação.

PRAZO NA CÂMARA: 01n/02

- 6-

PROJETO DE LEI N° 6.870-A, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei na
6.870, de 2002, que altera a redação do parágrafo
único do art. 14 da Lei na 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. José
Roberto Batochio).

PRAZO NA CÂMARA: 11/8/02

- 7-

PROJETO DE LEI N° 6.992, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei na
6.992, de 2002, que autoriza a instituição da Compa
nhia Docas de Sepetiba S.A e a cisão da Companhia
Docas do Rio de Janeiro S.A. Pendente de pareceres
das Comissões: de Economia, Indústria e Comércio e
Turismo; de Viação e Transportes; de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; de Finanças e Tribu
tação; e de Constituição e Justiça e de Redação.

PRAZO NA CÂMARA: 02/9/02

-8-

PROJETO DE LEI N° 7.015-C, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei na
7.015-B, de 2002, que institui o Fundo Constitucional
do Distrito Federal - FCDF, para atender o disposto
no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal; tendo
pareceres das Comissões: de Finanças e Tributação
pela compatibilidade e adequação financeira e orça
mentária do Projeto e das Emendas de Plenário nas 1
a 4 e, no mérito, pela aprovação deste e da Emenda
de Plenário na 3, e pela rejeição das Emendas de Ple
nário nas 1, 2 e 4, com complementação de voto (Re
lator: Dep. Jofran Frejat); e de Constituição e Justiça e
de Redação, pela Constitucionalidade, Juridicidade e
Técnica Legislativa deste e das emendas de Plenário
(Relator: Dep. Léo Alcântara). Pendente de parecer
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público.

PRAZO NA CÂMARA: 3/9/02

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

Discussão

-9-

MEDIDA PROVISÓRIA N° 75, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria na 75, de 2002, que altera a Legislação Tributária
Federal, e dá outras providências. Pendente de pare
cer da Comissão Mista do Congresso Nacional.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:10/11/02

PRAZO NA CÂMARA: 24111/02

PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA:
12/12/02

- 10 -

MEDIDA PROVISÓRIA N° 76, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria na 76, de 2002, que dispõe sobre a instituição de
equipe de transição pelo candidato eleito para0 cargo
de Presidente da República, cria cargos em comissão
e dá outras providências. Pendente de parecer da Co
missão Mista do Congresso Nacional.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:10/11/02

PRAZO NA CÂMARA: 24111/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA:

12/12/02
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- 11 -

MEDIDA PROVISÓRIA N° 77, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 77, de 2002, que altera as Leis nOs 10.464, de
24 de maio de 2002, 10.177, de 12 de janeiro de
2001, e 10.437, de 25 de abril de 2002; autoriza a
concessão de crédito, com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, para aquisição dos títulos do Tesouro
Nacional necessários à contratação de operação na
forma da Resolução n° 2.471, de 26 de fevereiro de
1998, do Conselho Monetário Nacional, relacionada
com dívidas contraídas com recursos de outras fon
tes; dispõe sobre reconversão de atividades de mu
tuários com dívidas junto a bancos oficiais federais; e
dá outras providências. Pendente de parecer da Co
missão Mista do Congresso Nacional.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:10/11/02
PRAZO NA CÂMARA: 24/11/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA:

12/12/02

- 12 -

MEDIDA PROVISÓRIA N° 78, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 78, de 2002, que autoriza o Poder Executivo a
doar à República do Paraguai vacinas e equipamen
tos indispensáveis ao combate à febre aftosa. Pen
dente de parecer da Comissão Mista do Congresso
Nacional.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:24/11/02

PRAZO NA CÂMARA: 08/12/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 27I02I03

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

11 - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58,§1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3° com
binado com ART.132,§2°

1.1COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 2.303-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Cultural Cam
pos de Minas, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de São João Del Rei,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

N° 2.261-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Fundação "José Bonifácio
Lafayette de Andrada" para executar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Barbacena, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

N° 2.421-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Rede Floresta Viva Comu
nicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Manaus, Estado
do Amazonas.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

N° 1.134-A/01 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Educadora Vale do
Acará Ltda., a explorar os serviços de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na localidade de
Tomé-Açu, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-02

N° 1.926-A/02 (Da Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Nova Ação de
Castilho a executar, pelo prazo de três anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comun~á

ria na cidade de Castilho, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 1.972-A/02 (Da Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática)Aprova o ato
que autoriza a Associação de Mídia Comunitária Ci
dade das Brisas a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Votuporanga,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02
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N° 2.211-A/02 (Da Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária Rio
Grande da Serra a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 2.205-A/02 (Da Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Lídia Almei
da a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Mata Roma, Estado do Maranhão.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 2.300-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Stênio Congro
para executar serviço de radiodifusão sonora, em
freqüência modulada, na cidade de Três Lagoas,
Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-02-03
PROJETOS DE LEI:

N° 3.703-B/00 (BISPO WANDERVAL) - Dispõe so
bre procedimento na operação de arrendamento
mercantil de veículo automotivo ("Ieasing"), e dá ou
tras providências..
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

N° 5.803-0/01 (PODER EXECUTIVO) - Autoriza o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a receber
em dação em pagamento o imóvel que especifica.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

N° 7.122-A/02 (Dr. Rosinha) - Acrescenta § 6° ao
art. 206 do Novo Código Civil Brasileiro (Lei nO
10.406 de 10 de janeiro de 2002), estabelecendo
em vinte anos a prescrição da pretensão da repara
ção relativa a acidente do trabalho ou doença ocu
pacional.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

N° 7.189-C/02 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA) 
Dispõe sobre a concessão de subvenção econômi
ca à aquisição de veículos automotores movidos a
álcool etílico hidratado carburante e dá outras provi
dências. 08S.: AV. 1009/02, em 17/09/02 - Substi
tuição do texto anterior do PL 7189/02 pela presente

versão, tendo em vista ter sido verificada inexatidão
material.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

N° 6.301-B/02 (SENADO FEDERAL) - Dispõe so
bre a Lei n° 5917, de 10 de setembro de 1973
(acesso do Porto de Capuaba à BR-2621ES).
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-02
Obs.: Apensado a este o PL 5.180/01 (ver item
1.2)

N° 5.119-B/02 (Jaques Wagner) - Denomina "Ro
dovia Milton Santos" a BR-242 (Bahia-Brasília), que
atravessa a Chapada Diamantina e o oeste baiana.
Obs.: Apensado a este o PL 5.174/01 (ver item 1.2)
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)
PROJETOS DE LEI:

N° 5.180/01 (João Coser) - Altera a Lei n° 5.917,
de 10 de setembro de 1973 (acesso do Porto de Ca
puaba à BR - 262).
Obs.: Apensado ao PL 6.301-8/01 (ver
item 1.1)
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-02

N° 5.174/01 (Nair Xavier Lobo) - Denomina "Rodo
via Milton Santos" a rodovia BR-174, desde a cidade
de Cáceres-MS até a fronteira com a Venezuela.
Obs.: Apensado ao PL 5.119-S/02 (ver item
1.1 )
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 2.353/00 (DR. HÉLIO) - Dispõe sobre a destina
ção do superávit financeiro do Fundo de Marinha
Mercante.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 3.695/00 (L1NCOLN PORTELA) - Institui o funci
onamento de todas as escolas públicas do país, em
um dia por mês, que será no Sábado ou Domingo,
para os fins que especifica.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 4.337/01 (ADÃO PRETTO) - Dispõe sobre con
teúdos curriculares de cursos de formação de pro
fessores.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

--------------------------,_._,----_._-'-_......",..



N° 6.336/02 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Torna
obrigatória a inclusão no currículo escolar de 1° grau
de matéria relativa a educação para o trânsito.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 6.543/02 (SALOMÃO CRUZ) - Acrescenta pará
grafo único ao art. 9° da Lei nO 7.827, de 27 de se
tembro de 1989, alterado pela Lei nO 10.177, de 12
de janeiro de 2001.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 6.310/02 (DR, HELENO) - Proíbe a cobrança de
valores associados ao deslocamento de clientes de
telefonia celular para áreas que não as de sua habi
litação.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 6.176/02 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe
sobre a obrigatoriedade do ensino de informática
nos currículos plenos dos estabelecimentos de 2° e
3° graus.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 5.692/01 (GLYCON TERRA PINTO) - Dispõe
sobre a inclusão obrigatória da disciplina "lingua
gem de Programação de Computador" nos currícu
los escolares dos estabelecimentos do ensino mé
dio, das redes pública e privada em todo o País.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02
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N° 4.621/01 (ENIO BACCI) - Determina a instala- N° 6.624/02 ( JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Institui
ção de cursos de informática e de língua estrangei- o Programa de Educação para a Preservação do
ra, gratuitos, e dá outr!is providências. Patrimônio Ecológico.
ºECURSO:3a~ESSAO DECURSO:3aSESSÃO
ULTIMA SESSAO: 13-12-02 ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 5.529/01 (WIGBERTO TARTUCE) - Estabelece N° 7.057/02 (SÉRGIO CARVALHO) - Altera o art.
a obrigatoriedade da inclusão da disciplina Ensino 16 do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de
das Religiões nas escolas de ensino fundamental. 1967 - Código de Mineração.
DECURSO:3

a
SESSÃO DECURSO:3aSESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02 ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02
N° 5.534/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Adicio-
na o parágrafo sexto, ao artigo 23, da Lei 9.394, de 2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
20 de dezembro de 1996 que - estabelece as dire- COMISSÃO - ART 54
trizes e bases para educação nacional - para intro- (SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
duzir, a partir da quinta série, noções de Direito. APRECIAÇÃO PRELIMINAR,
DECURSO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02 NOS TERMOS DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3° com
binado com ART. 132, § 2°

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 2.958/97 (PODER EXECUTIVO) - Altera disposi
tivos do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal. (E seus apensa
dos: PLs 449/99, do Dep. Enio Bacci: 450/99, do
Dep. Enio Bacci e 505/99, do Dep. Enio Bacci).
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 4.087/98 (ENIO BACCI) - Dispõe sobre a insta
lação de sanitários e bebedouros públicos, dentro
das agências bancárias e órgãos públicos de todo o
país.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 2.657/00 (FERNANDO CORUJA) - Acrescenta
inciso ao art. 94 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de
1965, que institui o Código Eleitoral.
DECURSO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA
PROJETOS DE LEI:

N° 3.463/97 (L1DIA QUINAN) - Dispõe sobre o res
sarcimento pela União dos custos decorrentes dos
subsídios concedidos à empresa eletrointensiva
Companhia de Desenvolvimento de Níquel 
CODEMIN, que a partir da edição da Lei n° 8.631,
de 4 de março de 1993, recaíram sobre as Centrais
Elétricas de Goiás S.A. - CELG, e dá outras provi
dências.
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DE

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 4.169/98 (PAULO LIMA) - Estabelece incentivos
aos proprietários rurais com mais de 1000 (um mil)
ha de área que contratem os serviços de agrônomo
ou de veterinário. (E seu apensado: PL n° 543/99,
do Dep. Paulo José Gouvêa).
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 779/99 (ANTÔNIO PALOCCI) - Altera dispositi
vos da Lei nO 9.533, de 10 de dezembro de 1997 
Renda Mínima. (E seu apensado: PL n° 1.288/99,
do Dep. Nelson Marchezan).
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 1.263/99 (JOSÉ CARLOS ELIAS) - Dispõe so
bre incentivo fiscal para contratação de trabalhado
res, nas condições que especifica.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 1.481/99 (ROBERTO JEFFERSON) - Isenta do
Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados os equipamentos e materiais des
portivos, sem similar nacional, importados por des
portista ou por entidade desportiva.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 2.565/00 (JOÃO CALDAS) - Altera as Leis n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, e n° 9.602, de
21 de janeiro de 1998.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 3.031/00 (POMPEO DE MATIOS) - institui o
Programa de Seguro Agrícola e dá outras providên
cias.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 3.090/00 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Exclui
a incidência do IPI sobre o preparo imediato de tin
tas coloridas.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

PL 6.272/02 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Modifi
ca o caput do artigo 2° da Lei n° 9.533.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

3. CONTRA DECLARAÇÃO
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°

(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°

PROJETO DE LEI:

N° 4.442/89 (JOSÉ TEIXEIRA) - Disciplina a aplica
ção do artigo 7°, inciso VIII, da Constituição Federal.
(E seu apensado: PL n° 5.629/90, do Dep. Geraldo
Bulhões).
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002

Dia 11, 48 -feira

15:00 LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE)
15:25 RITA CAMATA (PMDB - ES)

Dia 13, 68 -feira

10:00 RONALDO VASCONCELLOS (PL - MG)
10:25 FREIRE JÚNIOR (PMDB- TO)
10:50 OSCAR ANDRADE (PL - RO)
11 :15 CESAR BANDEIRA (PFL - MA)
11 :40 WILSON SANTOS (PSDB - MT)
12:05 LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
12:30 GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
12:55 MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
13:20 JOSÉ CARLOS FONSECA JR. (PFL - ES)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

1- COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

LOCAL: Plenário 06 do Anexo 11

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A-

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.014/02 - da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional - (MSC 1413/2001) - que
"aprova o texto da nova versão do Acordo Internaci
onal do Cacau (ALCACAU/20ü1), que substituirá o
Alcacau/1993."
RELATOR: Deputado B. SÁ
PARECER: pela aprovação.

..........._---------------------------------_.....
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PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 210/01 
do Sr. Carlos Batata - que "acrescenta parágrafo
único ao art. 1° do Decreto-Lei n° 1.166, de 15 de
abril de 1971, com a redação dada pela Lei n°
9.701, de 17 de novembro de 1998."
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Luci Choinacki e Silas
Brasileiro, em 03/04/2002

B-
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões - Art. 2411:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI ND 5.284/01 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "corrige distorções na correção dos cál
culos dos financiamentos rurais passados, regula
suas execuções, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado João Grandão, em 27/11/2002

PROJETO DE LEI N° 6.058/02 - da Sra. Luci Choinac
ki - que "dispõe sobre o cancelamento de dívidas de
crédito rural por produtores que contrataram operações
de custeio na safra 2001/02 nos Municípios do Sul do
país que decretaram situação de emergência em razão
da ocorrência de estiagem, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. José Carlos Elias, pela aprovação, com emendas.

Vista ao Deputado João Grandão, em 27/11/2002

PROJETO DE LEI N° 5.402/01 - do Sr. Silas Brasileiro
- que "altera a redação do art. 71 do do Decreto-lei n°
167, de 14 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre títu
los de crédito rural e dá outras providências" ."
RELATOR: Deputado THEMíSTOCLES SAMPAIO
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado João Grandão, em 08/05/2002

PROJETO DE LEI N° 5.898/01 - do Sr. Fetter Junior
que "acrescenta, ao art. 35 da Lei n° 8.171, de 17 de
janeiro de 1991 , dispositivos relativos à forma de paga
mento de produtos alienados dos estoques públicos."
RELATOR: Deputado ODíLlO BALBINOTII
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.715/02 - do Sr. Antônio Car
los Konder Reis - que "altera a Lei n° 7.998, de 11
de janeiro de 1990, para permitir a percepção de se
guro-elesemprego pelo agricultor familiar por motivo
de perda da safra em razão de fenômenos naturais
ou por acometimento de praga."
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3 a Sessão
Última Sessão: 13-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.291/02 - do Sr. Chico da Prin
cesa - que '1ica o Poder Executivo autorizado a criar o
Fundo de Reserva contra riscos e danos causados
por poluição genética ambiental, riscos a saúde huma
na causados por organismos vivos geneticamente mo
dificados, os chamados alimentos transgênicos, às
contaminações químicas e por agrotóxicos."
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: Plenário 13, Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A-
Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 5.942/90 - NELSON
CARNEIRO - (PLS 118/1990) - que "declara de uti
lidade pública os serviços de radioamador e de radi
ocidadão" (Apensados: PL 3767/1989 e PL
6565/2002)
RELATOR: Deputado ENI VOLTOLlNI
PARECER: pela aprovação deste e do PL n° 3.767/89
e PL n° 6.565/02, apensados, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Luiz Moreira e Silas
Câmara, em 17/05/2000

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL

MENSAGEM N° 338/92 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 82, de 22 de junho de
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1992, que renova a permissão da Rádio Café-Lon
drina Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em frequência modulada, na cidade de Londri
na, Estado do Paraná"
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 14/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 20 de dezembro de 1996,
que "Renova a concessão da Rádio Alto Taquari
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Estrela, Estado do
Rio Grande do Sul"."
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 51/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 2.070, de 16 de dezembro
de 1996, que renova a permissão outorgada à Rá
dio FM Ituverava Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Ituverava, Esta
do de São Paulo."
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 54/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 8 de janeiro de 1997, que
"Renova a concessão da Rádio Sociedade Ponte
Nova Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Ponte Nova,
Estado de Minas Gerais"."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 58/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 13 de janeiro de 1997, que
"Renova a concessão da Fundação João XXIII 
Rádio Por Um Mundo Melhor, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Governador Valadares, Estado de Minas Gera-
iSIl

•
1I

RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 355/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 2.082, de 16 de dezembro
de 1996, que renova a permissão à Rádio Tropical
de Três Corações Ltda., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em

freqüência modulada na cidade de Três Corações,
Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO
ALVES
PARECER: pela aprovação.
MENSAGEM N° 588/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 16 de maio de 1997, que
"Renova a concessão da Rádio Clube de Lages
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Lages, Estado de
Santa Catarina"."
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 633/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 27 de maio de 1997, que
"Renova a concessão da Rádio Difusora União
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de União da Vitória,
Estado do Paraná"."
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 807/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 273, de 7 de maio de 1997,
que renova a permissão outorgada à Rádio Itaipu de
Ourinhos Ltda. para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em frequên
cia modulada, na cidade de Ourinhos, Estado de
São Paulo."
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 809/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 271, de 7 de maio de 1997,
que renova a permissão outorgada à Rádio Pitan
gueira Ltda. para explorar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Itaqui, Estado do Rio Gran
dedo Sul."
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 929/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 2.085, de 16 de dezembro
de 1996, que renova a permissão outorgada à FM
Nanuque Ltda., para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
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qüência modulada, na cidade de Nanuque, Estado serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
de Minas Gerais." lada, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 249/00 - do Poder Executivo - que
MENSAGEM N° 1.359/97 - do Poder Executivo - "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que "submete à apreciação do Congresso Nacional constante da Portaria n° 243, de 31 de dezembro de
o ato constante do Decreto de 4 de novembro de 1999, que renova, por dez anos, a partir de 31 de
1997, que "Renova a concessão da Rádio Colombo agosto de 1998, a permissão outorgada à Rádio Co-
do Paraná Ltda. para explorar serviço de radiodifu- lonial Ltda. para explorar, sem direito de exclusivida-
são sonora em onda média, na cidade de Colombo, de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
Estado do Paraná"" modulada, na cidade de Congonhas, Estado de Mi-
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA nas Gerais."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA

MENSAGEM N° 1.006/98 - do Poder Executivo - PARECER: pela aprovação.

que "submete à apreciação do Congresso Nacional TVR N° 22/00 - do Poder Executivo - (MSC
o ato constante da Portaria n° 50, de 23 de janeiro 816/2000) - que "submete à apreciação do Con-
de 1998, que renova a permissão outorgada à Rá- gresso Nacional o ato constante do Decreto de 23
dio Excelsior Ltda., para explorar, sem direito de ex- de maio de 2000, que renova a concessão da Rádio
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre- Fraternidade Ltda, a partir de 11 de dezembro de
qüência modulada, na cidade de São Paulo, Estado 1994, para explorar serviços de radiodifusão em
de São Paulo." onda média, na cidade de Araras, Estado de São
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO Paulo."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO
Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002 ALVES

MENSAGEM N° 1.094/98 - do Poder Executivo - PARECER: pela aprovação.

que "submete à apreciação do Congresso Nacional TVR N° 26100 - do Poder Executivo - (MSC
o ato constante do Decreto de 20 de agosto de 816/2000) _ que "submete à apreciação do Con-
1998, que "Renova a concessão da Rádio Educado- gresso Nacional o ato constante do Decreto de 23
ra de Limeira Ltda., para explorar serviço de radiodi- de maio de 2000, que renova a concessão da Rádio
fusão sonora em onda média, na cidade de Limeira, São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de janeiro de
Estado de São Paulo"." 1992, para explorar serviços de radiodifusão em
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO onda média, na cidade de São Jerônimo, Estado do
PARECER: pela aprovação. Rio Grande do Sul."

MENSAGEM N° 1.236/98 - do Poder Executivo - RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO
que "submete à apreciação do Congresso Nacional PARECER: pela aprovação.
o ato constante da Portaria n° 84, de 13 de março TVR N° 31/00 - do Poder Executivo - (MSC
de 1998, que renova a permissão outorgada à Jor- 817/2000) - que "submete à apreciação do Con-
nal de Barretos Comunicações Ltda., para explorar, gresso Nacional o ato constante do Decreto de 28
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de abril de 2000 que renova concessão da Rádio
sonora em freqüência modulada, na cidade de Bar- Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir de 1° de maio
retos, Estado de São Paulo." de 1994, para explorar, sem direito de exclusivida-
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA de, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão

sonora em onda média, na cidade de Tupanciretã,
PARECER: pela aprovação. Estado do Rio Grande do Sul."
MENSAGEM N° 1.297/99 - do Poder Executivo - RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
que "submete à apreciação do Congresso Nacional PARECER: pela aprovação.
o ato constante da Portaria nO 79, de 12 de julho de TVR N° 155/00 _ do Poder Executivo - (MSC
1999, que renova, por dez anos, a partir de 24 de ja- 1068/2000) - que "submete à apreciação do Con-
neiro de 1997, permissão à TV Serra Dourada Ltda., gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
originalmente outorgada à Rádio Musical de Goiânia de julho de 2000, que renova concessão à Rádio
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, Trairy Ltda., para explorar serviços de radiodifusão



TVR N° 214/00 - do Poder Executivo - (MSC
1234/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 22
de agosto de 2000, que renova a concessão outor
gada à Televisão Rio Formoso Ltda. para explorar,
pelo prazo de quinze anos, a partir de 1° de setem
bro de 1997, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na ci
dade de Gurupi, Estado do Tocantins."
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 208/00 - do Poder Executivo - (MSC
1234/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 22
de agosto de 2000, que renova a concessão da Rá
dio Itapiranga Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 28 de junho de 1992, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Itapiranga, Estado de
Santa Catarina."
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 209/00 - do Poder Executivo - (MSC
1234/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 22
de agosto de 2000, que renova a concessão da Rá
dio Tupi AM Uda., originariamente Rede Autonomis
ta de Radiodifusão Uda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, a partir de 20 de julho de 1992, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Osasco, Estado
de São Paulo."
RELATOR: Deputado HERÁCLITO FORTES
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002
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em onda média, a partir de 1° de maio de 1994, na TVR N° 283/00 - do Poder Executivo - (MSC
cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte." 1358/2000) - que "submete à apreciação do Con-
RELATOR: Deputado JORGE BITIAR gresso Nacional o ato constante do Decreto de 15
PARECER: pela aprovação. de setembro de 2000, que renova a concessão da
TVR N° 156/00 - do Poder Executivo - (MSC Rádio Jornal da Cidade Ltda., para explorar, pelo
1068/2000) - que "submete à apreciação do Con- prazo de dez anos, a partir de 1° de novembro de
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
de julho de 2000, que renova concessão à Chirú difusão sonora em onda média, na cidade de Salva-
Comunicações Ltda., para explorar serviços de radi- dor, Estado da Bahia."
odifusão em onda média, a partir de 5 de outubro de RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
1998, na cidade de Palmitinho, Estado do Rio Gran- PARECER: pela aprovação.
de do SuL"
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO TVR N° 286/00 - do Poder Executivo - (MSC
ALVES 1358/2000) - que "submete à apreciação do Con-
PARECER: pela aprovação. gresso Nacional o ato constante do Decreto de 15

de setembro de 2000, que renova a concessão da
Rádio Brasília Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, a partir de 4 de outubro de 1998, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Brasília, Distrito Fe
deraL"
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 332/00 - do Poder Executivo - (MSC
1419/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 29
de setembro de 2000, que renova a concessão da
Fundação Cásper Líbero para explorar, pelo prazo
de dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em ondas curtas, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 406/00 - do Poder Executivo - (MSC
1503/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13
de outubro de 2000, que renova a concessão da
Rádio Clube de Marília Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Marília, Estado
de São Paulo."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 528/00 - do Poder Executivo - (MSC
1679/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11
de outubro de 2000, que renova a concessão da
Rádio Blau Nunes Uda. para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, a partir
de 28 de outubro de 1993, serviço de radiodifusão
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sonora em onda média, na cidade de Santa Bárbara
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação.
TVR N° 636/00 - do Poder Executivo - (MSC
1962/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 6 de
dezembro de 2000, que renova concessão outorga
da à Rádio Jornal de Inhumas Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Inhumas, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 647/00 - do Poder Executivo - (MSC
1962/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 6 de
dezembro de 2000, que renova concessão outorga
da à Rádio Rio Mar Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas."
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 755/01 - do Poder Executivo - (MSC
519/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 22,
de 12 de fevereiro de 2001, que renova permissão
outorgada à Rede Curitibana de Radiodifusão Ltda.,
originariamente Rede Almeida Pimentel de Radiodi
fusão Ltda., a partir de 18 de janeiro de 1995, para
explorar pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Araucária, Estado
do Paraná."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 823/01 - do Poder Executivo - (MSC
583/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 7 de
junho de 2001, que outorga concessão à Rádio Itaí
de Rio Claro Ltda., para explorar pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em ondas médias, na cidade de
lúna, Estado do Espírito Santo."
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR ND 828/01 - do Poder Executivo - (MSC
625/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO 28,
de 22 de fevereiro de 2001, que renova permissão a

Rádio Som Juventude Ltda., a partir de 15 de março
de 1995, para explorar pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Ara
guaína, Estado do Tocantins."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 850/01 - do Poder Executivo - (MSC
626/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13
de junho de 2001, que "Renova concessão à Rádio
Araucária Ltda. para explorar, sem direito de exclu
sividade, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Lages,
Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 868/01 - do Poder Executivo - (MSC
637/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13
de junho de 2001, que renova concessão à Empre
sa de Radiodifusão Cultura Ltda., para executar
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Ituverava, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 870/01 - do Poder Executivo - (MSC
637/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13
de junho de 2001, que renova concessão à Rádio
Bebedouro Ltda., para executar pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Bebe
douro, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002

TVR N° 872/01 - do Poder Executivo - (MSC
637/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13
de junho de 2001, que renova concessão à Rádio
Difusora de Araçatuba Ltda., para executar pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Araçatuba, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO
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PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002
TVR N° 873/01 - do Poder Executivo - (MSC
637/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13
de junho de 2001, que renova concessão à Rádio
Difusora Jundiaiense Ltda., para executar pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Jundiaí, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002

TVR N° 887/01 - do Poder Executivo - (MSC
641/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 3, de
18 de janeiro de 2001, que renova permissão à Rá
dio Transamérica de Recife Ltda. para explorar, a
partir de 22 de janeiro de 1995, pelo prazo de dez
anos, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Recife, Estado de Pernam
buco."
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO
ALVES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 892/01 - do Poder Executivo - (MSC
641/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 15,
de 8 de fevereiro de 2001, que renova permissão à
Rádio Grande Picos Ltda. para explorar, a partir de
10 de dezembro de 1994, pelo prazo de dez anos,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Picos, Estado do Piauí."
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 918/01 - do Poder Executivo - (MSC
703/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 25
de Junho de 2001, que renova concessão a TV e
Rádio Jornal do Commércio Ltda., originariamente
Empresa Jornal do Commércio S/A, a partir de 1° de
maio de 1993, para explorar pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Reci
fe, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 922/01 - do Poder Executivo - (MSC
703/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 25

de Junho de 2001, que renova concessão a Rádio
América do Rio Grande do Sul Ltda., a partir de 1°
de maio de 1994, para explorar pelo prazo de dez
anos, sern direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Mon
tenegro, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 930/01 - do Poder Executivo - (MSC
703/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 25
de Junho de 2001, que renova concessão a Rádio
Difusora Colméia de Porto União Ltda., a partir de 1°
de maio de 1994, para explorar pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Porto
União, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação.

TVR NO 936/01 - do Poder Executivo - (MSC
703/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 25
de Junho de 2001, que renova concessão a Rádio
Cultura de Promissão Sociedade Limitada, a partir
de 1° de maio de 1994, para explorar pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Promissão, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.033/01 - do Poder Executivo - (MSC
752/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato que outorga permissão para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada, conforme a Portaria n° 272, de
16 de maio de 2001, referente à Empresa de Radio
difusão Dinâmica FM Ltda, na cidade de Dourados,
Estado do Mato Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.066/01 - do Poder Executivo - (MSC
86212001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 14
de agosto de 2001, que renova concessão à Rádio
Jornal A Verdade Ltda, a partir de 1° de maio de
1994, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de São José, Esta
do de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
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PARECER: pela aprovação.
TVR N° 1.076/01 - do Poder Executivo - (MSC
943/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 730, de
07 de dezembro de 2000, que renova permissão da
Rádio Tangará de Marília FM Ltda., originalmente
Rádio Club de Vera Cruz Ltda., para explorar , a
partir de primeiro de maio de 1994, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequencia modulada, na ci
dade de Marília, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.079/01 - do Poder Executivo - (MSC
943/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 250, de
16 de maio de 2001, que renova permissão da Rá
dio Cacique de Taubaté Ltda. para explorar, a partir
de primeiro de maio de 1994, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Tau
baté, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002

TVR N° 1.207/01 - do Poder Executivo - (MSC
1025/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato contante da Portaria numero
368, de 05 de julho de 2001, que renova a permis
são outorgada à Rede Mineira de Rádio e Televisão
Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quencia modulada, na cidade de Uberlândia, Estado
de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO
ALVES
PARECER: pela aprovação.

TVR W 1.225/01 - do Poder Executivo - (MSC
1021/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 371,
de 24 de julho de 2000, que renova a permissão ou
torgada à Sociedade Rádio Cultura Caciquiense
Ltda, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Cacequi, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.233/01 - do Poder Executivo - (MSC
1046/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO 773,

de 14 de dezembro de 2000, que renova a permis
são outorgada à Rádio Cidade Ternura Ltda., para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Tatuí, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002

TVR N° 1.253/01 - do Poder Executivo - (MSC
1066/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 19
de setembro de 2001, que renova concessão à Rá
dio Sociedade Educadora Cariri Ltda., para explorar,
a partir de 1° de novembro de 1993, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão em onda média, na cidade de Crato,
Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.268/01 - do Poder Executivo - (MSC
1067/1) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 1° de outu
bro de 2001, que renova concessão à Rádio Cultura
de Monlevade Ltda., originariamente Rádio Tiraden
tes Ltda., para explorar, sem direito de exclusivida
de, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de João Monleva
de, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.274/01 - do Poder Executivo - (MSC
1067/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1°
de outubro de 2001, que renova concessão à Rádio
Difusora Vale do Paraíba, Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, pelo prazo de dez anos,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.287/01 - do Poder Executivo - (MSC
1076/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 401,
de 27 de julho de 2001, que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação de Barretos a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Barretos, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MARCOS DE JESUS
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 1.493/01 - do Poder Executivo - (MSC
1403/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11
de dezembro de 2001, que renova concessão da
Rádio Progresso de Juazeiro Ltda., para explorar
serviços de radiodifusão em onda média, na cidade
de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.494/01 - do Poder Executivo - (MSC
1403/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11
de dezembro de 2001, que renova concessão da
Rádio Carajás de Anapólis Ltda., para explorar ser
viços de radiodifusão em onda média, na cidade de
Anapólis, Estado do Goiás."
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO

Vista conjunta aos Deputados Eni Voltolini e Jorge PARECER: pela aprovação.

Bittar, em 15/05/2002 TVR N° 1.417/01 - do Poder Executivo - (MSC
TVR N° 1.289/01 - do Poder Executivo - (MSC 1355/2001) - que "submete à apreciação do Con-
1107/2001) - que "submete à apreciação do Con- gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 642,
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 355, de 13 de outubro de 2000, que renova permissão à
de 24 de julho de 2000, que renova a permissão ou-
torgada à Rádio Atlântida FM de Santa Cruz do Sul Rádio Panambi FM Ltda., para explorar, por dez
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so- difusão sonora em frequência modulada, na cidade
nora em frequência modulada, na cidade de Santa de Panambi, Estado do Rio Grande do SuL"
Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do SuL" RELATOR: Deputado JORGE BITIAR
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI PARECER: pela aprovação.

PARECER: pela aprovação. TVR N° 1.419/01 - do Poder Executivo - (MSC
TVR N° 1.291/01 - do Poder Executivo - (MSC 1355/2001) - que "submete à apreciação do Con-
1107/2001) - que "submete à apreciação do Con- gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 517,
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 454, de 29 de agosto de 2001, que renova permissão à
de 22 de agosto de 2001, que renova permissão ou-
torgada à Rádio Itaipu de Marnia Ltda., originaria- Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvi-
mente Rádio Itaipu de Jaú Ltda., para explorar, pelo mento da Universidade Federal do Maranhão, para
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu- serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, na cidade de Jaú, Estado de São Paulo." lada, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão."
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em TVR N° 1.468/01 - do Poder Executivo - (MSC
20/11/2002 1358/2001) - que "submete à apreciação do Con-
TVR N° 1.303/01 - do Poder Executivo - (MSC gresso Nacional o ato constante do Decreto de 26
1171/2001) - que "submete à apreciação do Con- de novembro de 2001, que renova a concessão da
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 22 Rádio Clube de Marnia Ltda, para explorar serviços
de outubro de 2001, que "outorga concessão à Rá- de radiodifusão, em onda tropical, na cidade de Ma-
dio AM Atalaia Ltda., para explorar serviço de radio- rília, Estado de São Paulo."
difusão sonora em onda média, na cidade de Sete RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
Quedas, Estado de Mato Grosso do SuL"
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO PARECER: pela aprovação.
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002
TVR N° 1.338/01 - do Poder Executivo - (MSC
1246/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 346, de
28 de junho de 2001, que renova permissão outor
gada a Sociedade Rádio Guarujá Ltda., para explo
rar, por dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em frequência modula
da, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Ca
tarina."
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.406/01 - do Poder Executivo - (MSC
1354/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 513, de
24 de agosto de 2001, que autoriza a Rádio Comu
nitária Araripina-FM a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, na cidade de Araripina, Estado
de Pernambuco."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

._-----------_.•
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PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.495/01 - do Poder Executivo - (MSC
1403/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11
de dezembro de 2001, que renova concessão da
Fundação Cultural e Educacional Santo Afonso 
Rádio Educadora, para explorar serviços de radiodi
fusão em onda média, na cidade de Coronel Frabri
ciano, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.499/01 - do Poder Executivo - (MSC
1403/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11
de dezembro de 2001, que renova concessão da
Rádio Club de Palmas Ltda., para explorar serviços
de radiodifusão em onda média, na cidade de Pal
mas, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.510/01 - do Poder Executivo - (MSC
1403/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11
de dezembro de 2001, que renova concessão da
Rádio Educadora de Piracicaba Ltda., para explorar
serviços de radiodifusão em onda média, na cidade
de Piracicaba, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.513/01 - do Poder Executivo - (MSC
141212001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 603,
de 24 de outubro de 2001, que autoriza à Associa
ção Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvi
mento Artístico e Cultural de Serrania, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Serrania, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.519/01 - do Poder Executivo - (MSC
141212001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 615,
de 24 de outubro de 2001, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação e Cultura Boa
Nova, a executar, pelo prazo de três anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária, na cidade de Itaú de Minas, Estado de Minas
Gerais."
RELATOR: Deputado JORGE BITIAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.522101 - do Poder Executivo - (MSC
1440/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO 674,
de 25 de outubro de 2000, que autoriza a Associa
ção Comunitária e Educacional e Cultural de Inacio
lândia., executar pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária, na cidade de Inaciolândia, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.536/01 - do Poder Executivo - (MSC
1451/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 457,
de 22 de agosto de 2001, que autoriza a Associação
de Comunicação e Cultura de Bom Jardim de Goiás
- ASCOBOM, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bom Jardim de Goiás,
Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado JORGE BITIAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.542101 - do Poder Executivo - (MSC
1451/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 481,
de 22 de agosto de 2001, que autoriza a Associação
Cultural Comunitária Estação de Franco da Rocha a
executar pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária, na
cidade de Franco da Rocha, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.568/02 - do Poder Executivo - (MSC
30/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto de 15 de ja
neiro de 2002, que outorga concessão à Rádio Feli
cidade FM de para explorar serviço de radiodifusão
em onda média, na cidade de Cabrobó, Estado de
Pernambuco."
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.636/02 - do Poder Executivo - (MSC
95/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto de 1° de fe
vereiro de 2002, que renova concessão e autoriza
ção à Rádio Vale do Taquari Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão em onda média, na cidade
de Coxim, Estado do Mato Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PARECER: pela aprovação.



TVR N° 1.704/02 - do Poder Executivo - (MSC
141/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 716, de
26 de novembro de 2001, que autoriza a Fundação
Pedra Bonita, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Itaporã, Estado do Mato
Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.720/02 - do Poder Executivo - (MSC
145/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria 700, de 22
de novembro de 2001, que renova permissão à Para
íso FM Ltda., para explorar, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na cidade de São
Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.765/02 - do Poder Executivo - (MSC
174/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 4, de
11 de janeiro de 2002, que renova permissão à Rá
dio Rural FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em frequência modulada, na cidade
de Campo Mourão, Estado do Paraná"
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.766/02 - do Poder Executivo - (MSC
174/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 38,
de 17 de janeiro de 2002, que renova permissão à
Rádio Lagoa Dourada Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná"
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação.
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TVR W 1.640/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 1.700/02 - do Poder Executivo - (MSC
95/2002) - que "submete à apreciação do Congres- 124/2002) - que "submete à apreciação do Con-
so Nacional o ato constante do Decreto de 1° de fe- gresso Nacional o ato constante da Portaria 702, de
vereiro de 2002, que renova concessão à Rádio Di- 22 de novembro de 2001, que renova permissão à
fusora Colméia de Campo Mourão Ltda., para explo- Rádio Nova Registro Radiodifusão Ltda., para explo-
rar serviço de radiodifusão em onda média, na cida- rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
de de Campo Mourão, Estado do Paraná" dade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA modulada, na cidade de Registro, Estado de São
PARECER: pela aprovação. Paulo."

RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES
PARECER: pela aprovação.TVR N° 1.649/02 - do Poder Executivo - (MSC

95/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto de 1° de fe
vereiro de 2002, que renova concessão à Rádio Ve
nâncio Aires Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão em onda média, na cidade de Venâncio Aires,
Estado do Rio Grande do Sul."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.671/02 - do Poder Executivo - (MSC
111/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 658,
14 de novembro de 2001 ,que autoriza a Associação
Comunitária do Carmo a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Ituverava,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JORGE BInAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.695/02 - do Poder Executivo - (MSC
119/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 767,
de 6 de dezembro de 2001, autorização a Associa
ção Comunitária Soledadense para executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.650/02 - do Poder Executivo - (MSC
95/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto de 1° de fe
vereiro de 2002, que renova concessão e autoriza
ção à Rádio Chamonix Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão em onda média, na cidade de Mogi
Mirim, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002
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TVR N° 1.791/02 - do Poder Executivo - (MSC
207/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 75,
de 29 de janeiro de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão Alto Rio Grande a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Piedade do Rio Grande, Estado de Minas
Gerais."
RELATOR: Deputado JORGE BITIAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.804/02 - do Poder Executivo - (MSC
240/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 101,
de 31 de janeiro de 2002, que autoriza a Associação
Cultural de Engenheiro Caldas, a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Enge
nheiro Caldas, estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.828/02 - do Poder Executivo - (MSC
243/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1°
de abril de 2002, que outorga concessão à Televi
são Diamante Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, na cidade de Salvador,
Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.831/02 - do Poder Executivo - (MSC
244/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 113,
de 31 de janeiro de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Tarumirinense de Radiodifusão a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária, na ci
dade de Tarumirim, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.868/02 - do Poder Executivo - (MSC
268/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1°
de abril de 2002, que renova concessão da Rádio
Difusora de Irecê AM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Irecê, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.871/02 - do Poder Executivo - (MSC
268/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1°
de abril de 2002, que renova concessão da Rádio
Pouso Alto Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Piracanju
ba, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.881/02 - do Poder Executivo - (MSC
268/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1°
de abril de 2002, que renova concessão da Emisso
ra A Voz de Catanduva Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Catanduva, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002

TVR N° 1.886/02 - do Poder Executivo - (MSC
268/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1°
de abril de 2002, que renova concessão da Rádio
Diário de Presidente Prudente Ltda., originariamente
TV Fronteira Paulista Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado NILSON PINTO
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002

TVR N° 1.889/02 - do Poder Executivo - (MSC
268/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1°
de abril de 2002, que renova concessão da Rádio
Icatu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Penápolis, Esta
do de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.894/02 - do Poder Executivo - (MSC
268/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1°
de abril de 2002, que renova concessão do Sistema
Meridional de Radiodifusão Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Votorantim, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO
PARECER: pela aprovação.



TVR N° 1.947/02 - do Poder Executivo - (MSC
275/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 59
de 17 de janeiro de 2002, que autoriza a Rádio Co~
munitária Indianova - FM a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Indianópólis,
Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.948/02 - do Poder Executivo - (MSC
275/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 63,
de 17 de janeiro de 2002, que autoriza a Associação
dos Moradores de Córrego Fundo de Cima a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Córrego Fundo, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.952/02 - do Poder Executivo - (MSC
276/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 218,
de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associa
ção Movimento Comunitário Com Rádio Local Pra
ta/FM a executar, pelo prazo de três anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Prata, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.956/02 - do Poder Executivo - (MSC
276/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 237,
de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associa
ção de Moradores de Umbuzeiro - AMU a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Umbuzeiro, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR
PARECER: pela aprovação.
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Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002 TVR N° 1.939/02 - do Poder Executivo - (MSC
275/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 13
de 11 de janeiro de 2002, que autoriza a Ação Soci~
ai Comunitária de Capim Branco - ASCOCAB a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusidade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Capim Branco, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela aprovação.

TVR W 1.895/02 - do Poder Executivo - (MSC
268/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1°
de abril de 2002, que renova concessão da Rádio
Araguaia Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda tropical, na cidade de Araguaí
na, Estado de Tocantins."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.896/02 - do Poder Executivo - (MSC
268/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1°
de abril de 2002, que renova concessão da Funda
ção João Paulo 11, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda curta, na cidade de Cachoei
ra Paulista, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado NILSON PINTO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.905/02 - do Poder Executivo - (MSC
271/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 23,
de 11 de janeiro de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Pratapolense de Radiodifusão a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Pratápolis, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.906/02 - do Poder Executivo - (MSC
271/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 49,
de 17 de janeiro de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Nhá-Chica de Radiodifusão a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Baependi, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.930/02 - do Poder Executivo - (MSC
274/2002) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO 154, de 19 de
fevereiro de 2002, que autoriza a Associação Comuni
tária Paraisense de Radiodifusão, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de São Se
bastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 1.987/02 - do Poder Executivo - (MSC
285/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 631,
de 24 de outubro de 2001, que renova a permissão
outorgada à Nassau Editora Rádio e Televisão
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em frequência modulada, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.988/02 - do Poder Executivo - (MSC
285/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 633,
de 24 de outubro de 2001, que renova a permissão
outorgada à A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em frequência modulada, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.024/02 - do Poder Executivo - (MSC
298/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO 319,
de 19 de março de 2002, que outorga permissão à
Rádio Educadora Nova Geração Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Nova Brasilândia, Estado
do Mato Grosso."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.036/02 - do Poder Executivo - (MSC
299/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 143,
de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Educativa e Cultural Rádio Suces
so FM de Mário Campos a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Mário Cam
pos, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.039/02 - do Poder Executivo - (MSC
299/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 158,
de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associa
ção de Desenvolvimento Comunitário de Anapurus a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Anapurus, Estado do Maranhão."
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.041/02 - do Poder Executivo - (MSC
299/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 165,
de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento Ecológico e
Cultural de Dois Vizinhos - PR a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Dois Vi
zinhos, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.052/02 - do Poder Executivo - (MSC
301/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato da Portaria n° 139, de 19 de
fevereiro de 2002, que autoriza a Associação Comu
nitária de Santa Luzia do Paruá, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Luzia do Paruá, Estado do Maranhão."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.053/02 - do Poder Executivo - (MSC
301/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 146,
de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza o Centro
Cultural Nossa Senhora da Assunção, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.083/02 - do Poder Executivo - (MSC
303/2002) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO 369, de 19 de
março de 2002, que outorga permissão à Empreendi
mentos Centro Sul Ltda, para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem dire~o de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Roriano, Estado do Piauí."
RELATOR: Deputado JORGE BITIAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.086/02 - do Poder Executivo - (MSC
304/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 691,
de 14 de novembro de 2001, que renova a permis
são outorgada à Rádio Atlântida FM de Blumenau
Ltda., originariamente Rádio Verde Vale Ltda., para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Blumenau, Estado de San
ta Catarina."
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 2.095/02 - do Poder Executivo - (MSC
323/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 400, de
19 de março de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária de Moradores, Mini e Pequenos Produ
tores Rurais dos Povoados Baião, Malhadinha,
Poço Salgado e Campo Comprido - ACB a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Boca da Mata, Estado de Alagoas."
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.102/02 - do Poder Executivo - (MSC
324/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 179, de
19 de fevereiro de 2002, que renova a permissão
outorgada à Rádio Cidade de Itu Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de ltu, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.103/02 - do Poder Executivo - (MSC
324/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 197, de
25 de fevereiro de 2002, que renova a permissão
outorgada à Rádio Araguaia Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.104/02 - do Poder Executivo - (MSC
324/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 200, de
25 de fevereiro de 2002, que renova a permissão
outorgada à Rádio Graúna Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu
lada, na cidade de Comélio Procópio, Estado do Pa
raná."
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.107/02 - do Poder Executivo - (MSC
324/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 245, de
1° de março de 2002, que renova a permissão ou
torgada à Rádio FM Chapada Diamantina Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em

frequência modulada, na cidade de Itaberaba, Esta
do da Bahia."
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: pela aprovação.

TVR ND 2.119/02 - do Poder Executivo - (MSC
325/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 367,
de 19 de março de 2002, que outorga permissão à
Empresa de Radiodifusão FM Tuiuiu Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Dois Irmãos do Bu
riti, Estado de Mato Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.129/02 - do Poder Executivo - (MSC
339/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso o ato constante do Decreto de 30 de abril de
2002, que renova a concessão da Rádio Esmeralda
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Vacaria, Estado do
Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.131/02 - do Poder Executivo - (MSC
339/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 30
de abril de 2002, que renova a concessão da TV
Serra Dourada Ltda. para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.133/02 - do Poder Executivo - (MSC
340/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 24
de abril de 2002, que renova concessão da Rádio
Campo Maior de Quixeramobim Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.141/02 - do Poder Executivo - (MSC
340/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 24
de abril de 2002, que renova concessão da Rádio
Planalto de Maracanaú Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,

,.,.. , .._-_.------------------' ,----,-----,--------,..
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serviço de radiodifusão sonora em onda média, na de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
cidade de Maracanaú, Estado do Ceará." de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN cidade de Codó, Estado?o Maranhão."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado SERGIO REIS
TVR N° 2.151/02 - do Poder Executivo - (MSC PARECER: pela aprovação,
340/2002) - que "submete à apreciação do Con- Vista ao Deputado Paulo Marinho, em 27/11/2002

gresso. Nacional o ato constante do ~~reto de ~4 TVR N0 2.171/02 _ do Poder Executivo - (MSC
de abnl de 2002, que renova concessao a Fundaçao 353/2002) " b t' . - d Co, M E I' ,.. t R'd' - que su me e a apreclaçao o n-
EducaCional ater cc eSlae, ongmanamen e a 10 N' I t t t d P rt' ° 491. I gresso aCiona o a o cons an e a o ana n ,
Educadora Rural de Jacarezmho Ltda, para exp 0- d 26 d d 2002 t . - .
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi- e : març? e. ' que ou orga permlssao a

d d
. d d' d'f - d . Fundaçao Naglb Halckel, para executar, pelo prazo

a e, serviço e ra 10 I usao sonora em on a me- d' 'd I' 'dad '
d· 'd d d J . h E t d d P . " de dez anos, sem Irelto e exc USIVI e, servIÇo

la, na CI a e e acarezln o, s a o o arana. d d' d'f - f·' d I d
RELATORA: De utada LUIZA ERUNDINA ~ ra 10 I usa~ sonora em requencl~ ~,o u a a, na

p _ Cidade de Caxias, Estado do Maranhao.
PARECER: pela aprovaçao, RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS
TVR N° 2,153/02 - do Poder Executivo - (MSC PARECER: pela aprovação,
340/2002) - que "submete à apreciação do Con- .
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 24 Vista ao Deputado Paulo Mannho, em 27/11/2002

de abril de 2002, que renova concessão da Rádio TVR N° 2,172/02 - do Poder Executivo - (MSC
Club de Nova Aurora Ltda. para explorar, pelo prazo 353/2002) - que "submete à apreciação do Con-
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 492,
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 26 de março de 2002, que outorga permissão à
de Nova Aurora, Estado do Paraná." Fundação Nagib Haickel, para executar, pelo prazo
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
PARECER: pela aprovação, de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
TVR N° 2.158/02 - do Poder Executivo - (MSC cidade de Imperatriz, Es~ado do Maranhão."
340/2002) - que "submete à apreciação do Con- RELATOR: Deputado SE~GIO REIS
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 24 PARECER: pela aprovaçao.
de abril de 2002, que renova concessão da Rádio Vista ao Deputado Paulo Marinho, em
Difusora de Fernandópolis Ltda, para explorar, pelo 27/11/2002

prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, TVR N° 2.178/02 - do Poder Executivo - (MSC
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 352/2002) - que "submete à apreciação do Con-
cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo." gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 291,
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO de 19 de março de 2002, que outorga permissão à
PARECER: pela aprovação, Frequência Brasileira de Comunicações Ltda., para
TVR N° 2.161/02 - do Poder Executivo - (MSC explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
340/2002) - que "submete à apreciação do Con- c1usividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 24 quência modulada, na cidade de João Pinheiro,
de abril de 2002, que renova concessão à Fundação Estado de Minas Gerais."
Cultural Divino Espírito Santo de Jataí, originaria- RELATOR: Deputado JORGE BITTAR
mente Rádio Difusora de Jataí Ltda. para explorar, PARECER: pela aprovação,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida- TVR N° 2.209/02 - do Poder Executivo - (MSC
de, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, 390/2002) _ que "submete à apreciação do Congresso
na cidade de Jataí, Estado de Goiás." Nacional o ato constante da Portaria 483, de 26 de
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO março de 2002, que outorga permissão à Fundação
PARECER: pela aprovação. Cultural e Educativa Padre Dehon para executar, pelo
TVR N° 2.168/02 - do Poder Executivo - (MSC prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
353/2002) - que "submete à apreciação do Con- viço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 486, com fins exclusivamente educativos, na cidade de
de 26 de março de 2002, que outorga permissão à Formiga, Estado de Minas Gerais."
Fundação Nagib Haickel, para executar, pelo prazo RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
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PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.210/02 - do Poder Executivo - (MSC
390/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 484, de
26 de março de 2002, que outorga permissão à
Fundação Canudos para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Quixe
ramobim, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.221/02 - do Poder Executivo - (MSC
400/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de maio de 2002, que renova concessão da Rádio
Difusora de Cáceres Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Cáceres, Estado de Mato Grosso."
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO
MOREIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.224/02 - do Poder Executivo - (MSC
400/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de maio de 2002, que renova concessão da Funda
ção Nossa Senhora Aparecida, originariamente Rá
dio Aparecida do Sul Ltda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de lIicínea, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado DA. HÉLIO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.225/02 - do Poder Executivo - (MSC
400/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de maio de 2002, que renova concessão da Multi
som Rádio Princesa da Mata Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.230/02 - do Poder Executivo - (MSC
400/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de maio de 2002, que renova concessão da Nova
Frequência Ltda., originariamente Rother e Braz
Palma Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

sonora em onda média, na cidade de Maringá, Esta
do do Paraná."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.237/02 - do Poder Executivo - (MSC
400/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de maio de 2002, que renova concessão da Rádio
Diplomata Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de São
Marcos, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.240/02 - do Poder Executivo - (MSC
400/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de maio de 2002, que renova concessão da Rádio
Solaris Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Antônio Pra
do, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON
PARECER: pela aprovação.

TVR NO 2.242/02 - do Poder Executivo - (MSC
400/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de maio de 2002, que renova concessão da Rádio
Fraiburgo Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Frai
burgo, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.244/02 - do Poder Executivo - (MSC
400/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de maio de 2002, que renova concessão da Funda
ção Mater Et Magistra de Londrina, originariamente
Rádio Alvorada de Londrina Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical,
na cidade de Londrina, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.245/02 - do Poder Executivo - (MSC
400/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de maio de 2002, que renova concessão da Socie
dade de Cultura Rádio Caiarí Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-

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



Dezembro de 2002 mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-lima I 1 53687

de, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia." comunitária na cidade de São José de Mipibu, Esta-
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE do do Rio Grande do Norte."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO

TVR N° 2.246/02 - do Poder Executivo - (MSC PARECER: pela aprovação.
400/2002) - que "submete à apreciação do Con- TVR W 2.268/02 - do Poder Executivo - (MSC
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17 416/2002) - que "submete à apreciação do Con-
de maio de 2002, que renova autorização da Prefei- gresso Nacional o ato constante da Portaria 446, de
tura Municipal de Itapecirica, para explorar, pelo pra- 22 de março de 2002, que autoriza a Rádio Liberda-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi- de Comunitária FM, a executar, pelo prazo de três
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida- anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
de de Itapecirica, Estado de Minas Gerais." difusão comunitária, na cidade de São José do Egi-
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA to, Estado de Pernambuco."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI

TVR N° 2.247/02 - do Poder Executivo - (MSC PARECER: pela aprovação.
400/2002) - que "submete à apreciação do Con- TVR N° 2.270/02 - do Poder Executivo - (MSC
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17 416/2002) - que "submete à apreciação do Con-
de maio de 2002, que renova concessão da Televi- gresso Nacional o ato constante da Portaria 455, de
são Anhanguera de Araguaína Ltda. para explorar, 22 de março de 2002, que autoriza a Fundação Pe-
pelo prazo quinze anos, sem direito de exclusivida- dro Soares Nutto para o Desenvolvimento Comuni-
de, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na tário de Caaporã - FUNPSN, a executar, pelo prazo
cidade de Araguaína, Estado do Tocantins." de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO de radiodifusão comunitária, na cidade de Caaporã,
PARECER: pela aprovação. Estado da Paraíba."
TVR N° 2.248/02 - do Poder Executivo _ (MSC RELATOR: Deputado AR~OSTO HOLANDA
408/2002) - que "submete à apreciação do Con- PARECER: pela aprovaçao.
gresso Nacional o ato constante da Portaria 417, de TVR N° 2.290/02 - do Poder Executivo - (MSC
20 de março de 2002, que autoriza a Prefeitura Mu- 418/2002) - que "submete à apreciação do Con-
nicipal de Diamantino, a executar, pelo prazo de dez gresso Nacional o ato constante da Portaria 406, de
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio- 19 de março de 2002, que autoriza a Associação
difusão sonora em frequência modulada, com fins Comunitária de Difusão e Conscientização Ecológi-
exclusivamente educativos, na cidade de Diamanti- ca de Araguaína - ACODICE, a executar, pelo pra-
no, Estado de Mato Grosso." zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi-
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO ço de radiodifusão comunitária, na cidade de Ara-
PARECER: pela aprovação. guaína, Estado de Tocantins."

TVR N° 2.256/02 - do Poder Executivo _ (MSC RELATOR: Deputado MA_GNO MALTA
415/2002) - que "submete à apreciação do Con- PARECER: pela aprovaçao.
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 452, TVR N° 2.291/02 - do Poder Executivo - (MSC
de 22 de março de 2002, que autoriza a Associação 418/2002) - que "submete à apreciação do Con-
e Rádio FM Comunitária Tropical a executar, pelo gresso Nacional o ato constante da Portaria 410, de
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, 19 de março de 2002, que autoriza a Associação
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Comunitária de Comunicação de Sapezal (MT), a
Votorantim, Estado de São Paulo." executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAÚJO c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
PARECER: pela aprovação. cidade de Sapezal, Estado do Mato Grosso."
TVR N° 2.265/02 - do Poder Executivo _ (MSC RELATOR: Deputado NE~SON PROENÇA
415/2002) - que "submete à apreciação do Con- PARECER: pela aprovaçao.
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 473, TVR W 2.292102 - do Poder Executivo - (MSC
de 22 de março de 2002, que autoriza a Associação 418/2002) - que "submete à apreciação do Con-
Comunitária de Comunicação e Cultura de São José gresso Nacional o ato constante da Portaria 504, de
de Mipibu/RN a executar, pelo prazo de três anos, 02 de abril de 2002, que autoriza a Associação dos
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Amigos de Ponte dos Carvalhos, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.293/02 - do Poder Executivo - (MSC
418/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria 505, de 02
de abril de 2002, que autoriza a Associação de Difu
são Comunitária do Cabo de Santo Agostinho - Rá
dio Calheta - A Difusão Cabense, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária, na cidade de Cabo
de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.294/02 - do Poder Executivo - (MSC
430/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 445, de
22 de março de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Cidade de Radiodifusão a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Campos Gerais, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.295/02 - do Poder Executivo - (MSC
430/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 450, de
22 de março de 2002, que autoriza a Fundação
João Kennedy Gomes Batista para o Desenvolvi
mento Comunitário de Emas - FJKGB a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Emas, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.299/02 - do Poder Executivo - (MSC
430/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 458, de
22 de março de 2002, que autoriza a ADESPRU 
Associação de Desenvolvimento Social, Econômico
e Cultural de Prudentópolis a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Prudentó
polis, Estado do Paraná."
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.300/02 - do Poder Executivo - (MSC
430/2002) - que "submete à apreciação do Con-

gresso Nacional o ato constante da Portaria 462, de
22 de março de 2002, que autoriza a Rádio Comuni
tária Alerta FM a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Caputira, Estado de Mi
nas Gerais."
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS MARTINEZ
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.302/02 - do Poder Executivo - (MSC
430/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 480, de
22 de março de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária da Imagem e do Som de Raul Soares a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Raul Soares, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.306/02 - do Poder Executivo - (MSC
441/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 502, de
02 de abril de 2002, que autoriza a Associação de
Proteção e Assistência à Maternidade, à Infância e
ao Meio Rural de Santana do Matos - APAMI a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária, na ci
dade de Santana do Matos, Estado do Rio Grande
do Norte."
RELATOR: Deputado DA. EVILÁSIO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.307/02 - do Poder Executivo - (MSC
441/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria 503, de 02
de abril de 2002, que autoriza a Associação Comuni
tária de Radiodifusão de Pedro Leopoldo/MG a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO SANTOS
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.308/02 - do Poder Executivo - (MSC
441/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 506, de
02 de abril de 2002, que autoriza o Clube do Livro
Coriolano Castro a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de Santana da Boa
Vista, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 2.309/02 - do Poder Executivo - (MSC
441/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 507, de
02 de abril de 2002, que autoriza a Associação Co
munitária de Desenvolvimento Artístico, Cultural,
Informativo e Social de Tesouro - MT a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Tesouro, Estado de Mato Grosso."
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.311/02 - do Poder Executivo - (MSC
441/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 510, de
02 de abril de 2002, que autoriza a Associação de
Moradores do Itamarati a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Urubureta
ma, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.314/02 - do Poder Executivo - (MSC
441/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria 514, de 02
de abril de 2002, que autoriza a Associação Comuni
tária de Radiodifusão Vida Nova a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de São João
do Manhuaçú, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.315/02 - do Poder Executivo - (MSC
441/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 515, de
02 de abril de 2002, que autoriza a Associação dos
Amigos do Portal do Alvorada/lbirajuba-PE a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Ibirajuba, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.317/02 - do Poder Executivo - (MSC
441/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria 517, de 02
de abril de 2002, que autoriza a Associação Benefi
cente dos Moradores de Correguinho - ABEMOC a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Bela Cruz, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.318/02 - do Poder Executivo - (MSC
441/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 518, de
02 de abril de 2002, que autoriza a Associação de
Radiodifusão Comunitária de Rubiataba a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Rubiataba, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.324/02 - do Poder Executivo - (MSC
448/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 703,
de 22 de novembro de 2001, que renova a permis
são outorgada à Prefeitura Municipal de Santa Bár
bara D'Oeste, para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em frequência modulada na cidade
de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR ND 2.339/02 - do Poder Executivo - (MSC
455/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 559,
de 16 de abril de 2002, que autoriza a Fundação da
Integração Cultural Vianense a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Viana,
Estado do Maranhão."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.343/02 - do Poder Executivo - (MSC
455/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 572,
de 16 de abril de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Pocranense de Radiodifusão a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pocrane, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.345/02 - do Poder Executivo - (MSC
455/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO 576,
de 16 de abril de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Dourado a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Dourado, Estado
de São Paulo."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 2.347/02 - do Poder Executivo - (MSC
455/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 599,
de 22 de abril de 2002, que autoriza a Associação e
Movimento Comunitário Rádio Machados FM a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Machados, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.350/02 - do Poder Executivo - (MSC
455/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 603,
de 22 de abril de 2002, que autoriza a Centro
Pró-Melhoramentos do Morro do Castro a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.352/02 - do Poder Executivo - (MSC
456/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 557, de
16 de abril de 2002, que autoriza a Associação Co
munitária de Comunicação Popular de Xinguara a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Xinguara, Estado do Pará."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.353/02 - do Poder Executivo - (MSC
456/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 558, de
16 de abril de 2002, que autoriza a Centro de De
senvolvimento Comunitário de Angicos a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.354/02 - do Poder Executivo - (MSC
456/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 560, de
16 de abril de 2002, que autoriza a Associação Co
munitária de Comunicação e Cultura de Paulínia a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Paulínia, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.355/02 - do Poder Executivo - (MSC
456/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 562, de
16 de abril de 2002, que autoriza a Associação Co
munitária de Radiodifusão Alternativa de Miguel
Alves a executar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária, na cidade de Miguel Alves, Estado do Piauí."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.356/02 - do Poder Executivo - (MSC
456/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 563, de
16 de abril de 2002, que autoriza a Associação Co
munitária Verdes Matas - ACOVERMA a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.357/02 - do Poder Executivo - (MSC
456/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 565, de
16 de abril de 2002, que autoriza a Associação Cul
tural Comunitária de Itapagipe a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cidade de Itapa
gipe, Estado de Minas Gerais."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.358/02 - do Poder Executivo - (MSC
456/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 566, de
16 de abril de 2002, que autoriza a Associação Co
munitária do Centro Rural de Tarumã - ACRUTA a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Tarumã, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.360/02 - do Poder Executivo - (MSC
456/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 568, de
16 de abril de 2002, que autoriza a Associação Co
munitária Rádio Educativa de Tapauá a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Tapauá, Estado do Amazonas."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

--- -----------_._---------_._--_..... _._....._._.....__.._..''''''
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TVR W 2.364/02 - do Poder Executivo - (MSC
456/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 577, de
16 de abril de 2002, que autoriza a Associação Be
neficente Centro de Cultura, Esporte e Assistência
Social - ABCC a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.372102 - do Poder Executivo - (MSC
469/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 646, de
26 de abril de 2002, que autoriza a Associação Co
munitária de Comunicação do Jardim Amarante-RN,
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de São Gonçalo do Amarante, Estado do
Rio Grande do Norte."
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.376/02 - do Poder Executivo - (MSC
469/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 650, de
26 de abril de 2002, que autoriza a Associação Cul
tural e Beneficiente Cristovam Chiaradia a executar
pelo prazo de três anos, sem direito de'exclusivida~
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Senador Cortes, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado NILSON PINTO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.380/02 - do Poder Executivo - (MSC
469/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 654 de
26 de abril de 2002, que autoriza a Rádio Comu~itá
ria de Santo Antônio do Descoberto FM, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.381/02 - do Poder Executivo - (MSC
469/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 655, de
26 de abril de 2002, que autoriza a Associação de
Moradores do Bairro Centro de Acorizal, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Acorizal, Estado do Mato Grosso."
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.382/02 - do Poder Executivo - (MSC
496/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11
de junho de 2002, que outorga concessão à Funda
ção Cultural e Educativa "Manoel Affonso Cancella"
para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente educativos na
cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais." '
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: pela aprovação.

MENDONÇAJOSÉDeputado

TVR N° 2.365/02 - do Poder Executivo - (MSC
457/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 04
de junho de 2002, que outorga concessão à Fre
quência Brasileira de Comunicações Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Tangará, Estado de Santa Ca
tarina."
RELATOR:
BEZERRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.366/02 - do Poder Executivo - (MSC
457/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 04
de junho de 2002, que outorga concessão à Rede
Panorama de Comunicações Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Itapejara D"qeste, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado JOSE ROCHA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.368/02 - do Poder Executivo - (MSC
457/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 04
de junho de 2002, que outorga concessão ao Siste
ma de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Bataguassu, Estado de Mato
Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.370/02 - do Poder Executivo - (MSC
469/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 642, de
26 de abril de 2002, que autoriza a Associação Cul
tural Comunitária Franciscana de Codó Maranhão, a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Codó, Estado do Maranhão." ,
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.



TVR N° 2.397/02 - do Poder Executivo - (MSC
518/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria na 748,
de 10 de maio de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária do Bairro São José - ASCOBSJ, a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São José da Lagoa Tapada, Estado
da Paraíba."
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.398/02 - do Poder Executivo - (MSC
518/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria na 749,
de 10 de maio de 2002, que autoriza a Associação
de Desenvolvimento Comunitário de Caiçara 
ADECOC, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Caiçara, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 2.392/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.400/02 - do Poder Executivo - (MSC
503/2002) - que "submete à apreciação do Con- 518/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria na 289, gresso Nacional o ato constante da Portaria na 759,
de 19 de março de 2002, que outorga permissão à de 13 de maio de 2002, que autoriza a Associação
Alagoas Comunicação Ltda. para explorar, pelo pra- Comunitária de Tarabai a executar, pelo prazo de
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência modulada, três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
na cidade de Maribondo, Estado de Alagoas." radiodifusão comunitária na cidade de Tarabai,
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO Estado de São Paulo."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA

PARECER: pela aprovação.
TVR N° 2.393/02 - do Poder Executivo - (MSC
518/2002) - que "submete à apreciação do Con- TVR N° 2.404/02 - do Poder Executivo - (MSC
gresso Nacional o ato constante da Portaria na 744, 519/2002) - que "submete à apreciação do Con-
de 10 de maio de 2002, que autoriza a Associação gresso Nacional o ato constante da Portaria na 472,
Comunitária de Radiodifusão e Cultura de Anauri- de 22 de março de 2002, que autoriza a a executar,
lândia - MS, a executar, pelo prazo de três anos, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida-
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
comunitária na cidade de Anaurilândia, Estado do de Rolândia, Estado do Paraná"
Mato Grosso do Sul." RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE PARECER: pela aprovação.
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.405/02 - do Poder Executivo - (MSC
TVR W 2.394/02 - do Poder Executivo - (MSC 519/2002) _ que "submete à apreciação do Con-
518/2002) - que "submete à apreciação do Con- gresso Nacional o ato constante da Portaria na 519,
gresso Nacional o ato constante da Portaria na 745, de 2 de abril de 2002, que autoriza a Associa Comu-
de 10 de maio de 2002, que autoriza a Associação nitária Aiuruocana de Radiodifusão, a executar, pelo
Comunitária Filhos de Boninal, executar, pelo prazo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ai-
de radiodifusão comunitária na cidade de Boninal, uruoca, Estado de Minas Gerais."
Estado da Bahia." RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO PARECER: pela aprovação.
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.406/02 - do Poder Executivo - (MSC
519/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria na 573,
de 16 de abril de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Cultural, Artística, Desportiva e de Co
municação Social Nova Campina, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Campina, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.408/02 - do Poder Executivo - (MSC
519/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria na
792, de 15 de maio de 2002, que autoriza a Asso
ciação de Assistência Comunitária de Coração de
Jesus, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Coração de Jesus, Esta
do de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 2.409/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.415/02 - do Poder Executivo - (MSC
519/2002) - que "submete à apreciação do Con- 564/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 320,
795, de 20 de maio de 2002, que autoriza a Asso- de 19 de março de 2002, que outorga permissão à
ciação de Comunicação, Cultura e Desporto do Orgazinação RH Ltda., para explorar, pelo prazo de
Município de Dom Expedito Lopes do Piauí dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
(ACCDDEL), a executar, pelo prazo de três anos, rádiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci-
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu- dade de Bonito, Estado de Pernambuco."
são comunitária na cidade de Dom Expedito Lo- RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
pes, Estado do Piauí." PARECER: pela aprovação.

RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA TVR N° 2.416/02 - do Poder Executivo - (MSC
PARECER: pela aprovação. 564/2002) - que "submete à apreciação do Con-

TVR N° 2.411/02 - do Poder Executivo - (MSC gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 724,
519/2002) - que "submete à apreciação do Con- de 10 de maio de 2002, que outorga permissão à
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO 797, Suprema Comércio e Empreendimentos Ltda., para
de 20 de maio de 2002, que autoriza a Associação explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
de Difusão Comunitária Palmeiras de Goiás, a exe- c1usividade, serviço de rádiodifusão sonora em onda
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex- média, na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia."
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
cidade de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás." PARECER: pela aprovação.

RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO TVR N° 2.417/02 - do Poder Executivo - (MSC
PARECER: pela aprovação. 564/2002) - que "submete à apreciação do Con-

TVR N° 2.412/02 - do Poder Executivo - (MSC gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 725,
564/2002) - que "submete à apreciação do Con- de 10 de maio de 2002, que outorga permissão à
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 276 Comunicações Cone Sul Ltda, para explorar, pelo
, de 19 de março de 2002, que outorga permissão prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
à Democracia - Empresa Jornalística e Editora serviço de rádiodifusão sonora em onda média, na
Ltda , para explorar, pelo prazo de dez anos, sem cidade de Jaru, Estado de Rondônia."
direito de exclusividade, serviço de rádiodifusão so- RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
nora em freqüência modulada, na cidade de Patu, PARECER: pela aprovação.
Estado do Rio Grande do Norte."
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO TVR N° 2.419/02 - do Poder Executivo - (MSC
PARECER: pela aprovação. 564/2002) - que "submete à apreciação do Con-

TVR N° 2.413/02 _ do Poder Executivo _ (MSC gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 727,
564/2002) - que "submete à apreciação do Con- de 10 de maio de 2002, que outorga permissão à
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 281, Cardoso & Fernandes Ltda., para explorar, pelo pra-
de 19 de março de 2002, que outorga permissão à zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
Rádio Ativa FM Ltda, para explorar, pelo prazo de ço de rádiodifusão sonora em freqüência modulada,
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de na cidade de São Miguel do Guaporé, Estado de
rádiodifusão sonora em freqüência modulada, na Rondônia."
cidade de Eunápolis, Estado da Bahia. ." RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO PARECER: pela aprovação.
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.420/02 - do Poder Executivo - (MSC
TVR N° 2.414/02 - do Poder Executivo - (MSC 564/2002) - que "submete à apreciação do Con-
564/2002) - que "submete à apreciação do Con- gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 728,
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 294,
de 19 de março de 2002, que outorga permissão à de 10 de maio de 2002, que outorga permissão à
Rádio Líder de Itapipoca Ltda, para explorar, pelo Jake Comunicações Ltda., para explorar, pelo prazo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
serviço de rádiodifusão sonora em freqüência modu- de rádiodifusão sonora em freqüência modulada, na
lada, na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará." cidade de Alvorada D'Oeste, Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 2.423/02 - do Poder Executivo - (MSC
564/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 731,
de 10 de maio de 2002, que outorga permissão à
Cardoso & Fernandes Ltda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de rádiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Vilhena, Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.426/02 - do Poder Executivo - (MSC
564/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 734,
de 10 de maio de 2002, que outorga permissão à
Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de rádiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Pimenta Bueno, Estado de
Rondônia."
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.428/02 - do Poder Executivo - (MSC
565/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 864,
de 31 de maio de 2002, que autoriza a Associação
Cultural de Comunicação Beneficente Comunitária
Interativa a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Serra do Salitre, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.429/02 - do Poder Executivo - (MSC
565/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 865,
de 31 de maio de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Beneficente Universo - ACOBEU a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caratinga, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.435/02 - do Poder Executivo - (MSC
566/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 776,
de 15 de maio de 2002, que outorga permissão à
Fundação Maria Targino Pontes de Araújo, para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de rádiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de João Câmara, Estado do Rio
Grande do Norte."
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.438/02 - do Poder Executivo - (MSC
566/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 779,
de 15 de maio de 2002, que outorga permissão à
Fundação Rádio e TV Educativa de Juína, para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de rádiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Juína, Estado do Mato Grosso."
RELATOR: Deputado JORGE BITIAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.439/02 - do Poder Executivo - (MSC
566/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 780,
de 15 de maio de 2002, que outorga permissão à
Fundação Nelson Castilho, para executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de rádiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Goiatuba, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado NILSON PINTO
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Paulo Marinho, em 27/11/2002

TVR NO 2.461/02 - do Poder Executivo - (MSC
606/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 27
de junho de 2002, que outorga concessão à Rádio
Clube Entre Amigos Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.499/02 - do Poder Executivo - (MSC
631/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 872, de
04 de junho de 2002, que outorga permissão à Fun
dação Cultura e Vida, para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Floria
nópolis, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.503/02 - do Poder Executivo - (MSC
63212002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 601 , de
22 de abril de 2002, que autoriza à Associação R
lhos da Terra - AFIT a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de Santa Vitória,
Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 2.504/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.516/02 - do Poder Executivo - (MSC
632/2002) - que "submete à apreciação do Con- 633/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria 790, de gresso Nacional o ato constante da Portaria 915, de
15 de maio de 2002, que autoriza à Associação Co- 05 de junho de 2002, que outorga permissão à Mata
munitária lúnense de Radiodifusão a executar, pelo da Corda Comunicações Ltda para explorar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lúna, Estado do Espírito Santo." lada, na cidade de Patos de Minas, Estado de Minas
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA Gerais."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE

PARECER: pela aprovação.
TVR N° 2.505/02 - do Poder Executivo - (MSC
632/2002) - que "submete à apreciação do Con- TVR N° 2.518/02 - do Poder Executivo - (MSC
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1008, 634/2002) - que "submete à apreciação do Con-
de 20 de junho de 2002, que autoriza à Associação gresso Nacional o ato constante da Portaria 836, de
Comunitária Cultural Coutense de Radiodifusão a 24 de maio de 2002, que autoriza a Associação Cul-
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex- tural "Raul Bopp" a executar, pelo prazo de três
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
cidade de Couto de Magalhães de Minas, Estado de difusão comunitária, na cidade de Tupanciretã,
Minas Gerais." Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA RELATOR: Deputado NILSON PINTO
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.506/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR W 2.519/02 - do Poder Executivo - (MSC
632/2002) - que "submete à apreciação do Con- 634/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1009, gresso Nacional o ato constante da Portaria 837, de
de 20 de junho de 2002, que autoriza à Fundação 24 de maio de 2002, que autoriza a Associação Co-
Assistencial e Educacional Monsenhor Bacellar - munitária de Ibipeba a executar, pelo prazo de três
FAEMB a executar, pelo prazo de três anos, sem di- anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co- difusão comunitária, na cidade de Ibipeba, Estado
munitária, na cidade de Morros, Estado do Mara- da Bahia."
nhão."
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN RELATOR: Deputado NILSON PINTO
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.512/02 _ do Poder Executivo _ (MSC TVR N° 2.520/02 - do Poder Executivo - (MSC
633/2002) - que "submete à apreciação do Con- 634/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria 911 , de gresso Nacional o ato constante da Portaria 838, de
05 de junho de 2002, que outorga permissão à S. M. 24 de maio de 2002, que autoriza a Associação Co-
Comunicações Ltda para explorar, pelo prazo de munitária Cultural Pampiana - ACCP a executar,
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida-
radiodifusão sonora em frequência modulada, na ci- de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
dade de Mantena, Estado de Minas Gerais." de Vila Nova do Sul, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.515/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.522/02 - do Poder Executivo - (MSC
633/2002) - que "submete à apreciação do Con- 634/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria 914, de gresso Nacional o ato constante da Portaria 840, de
05 de junho de 2002, que outorga permissão à Sis-
tema Santamariense de Comunicações Ltda para 24 de maio de 2002, que autoriza a Associação Qu-
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex- inze de Agosto - AQUA a executar, pelo prazo de
c1usividade, serviço de radiodifusão sonora em fre- três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
quência modulada, na cidade de Pedra Azul, Estado radiodifusão comunitária, na cidade de São Gonçalo
de Minas Gerais." do Rio Preto, Estado de Minas Gerais."
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.
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TVR W 2.523/02 - do Poder Executivo - (MSC
634/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 841 , de
24 de maio de 2002, que autoriza a Associação Cul
tural e Comunitária de Monte Castelo a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Monte Castelo, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.525/02 - do Poder Executivo - (MSC
634/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 843, de
24 de maio de 2002, que autoriza a Fundação R. S.
Silva a executar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária, na cidade de Milagres, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.526/02 - do Poder Executivo - (MSC
634/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 844, de
24 de maio de 2002, que autoriza a Associação Co
munitária Escola de Vida a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Beberibe,
Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.527/02 - do Poder Executivo - (MSC
634/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 845, de
24 de maio de 2002, que autoriza a Associação Rá
dio Comunitária 2000 FM a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Pitangueiras,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.528/02 - do Poder Executivo - (MSC
634/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 846, de
24 de maio de 2002, que autoriza a Associação Cul
tural e Comunitária de Encruzilhada a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Encruzilhada, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.529/02 - do Poder Executivo - (MSC
634/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 847, de
24 de maio de 2002, que autoriza a Associação Co
munitária do Canjamba a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Ressaqui
nha, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.530/02 - do Poder Executivo - (MSC
634/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 848, de
24 de maio de 2002, que autoriza a Associação dos
Amigos do Portal do Alvorada / Ingá - PB a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Ingá, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.531/02 - do Poder Executivo - (MSC
634/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 849, de
24 de maio de 2002, que autoriza a Associação de
Rádio Comunitária de Varjão de Minas a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Varjão de Minas, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.532/02 - do Poder Executivo - (MSC
634/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 850, de
24 de maio de 2002, que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Urbano de Tarrafas - Ceará 
ASDUT a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária, na cidade de Tarrafas, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.533/02 - do Poder Executivo - (MSC
634/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 853, de
24 de maio de 2002, que autoriza a Associação Be
neficente Cultural e Artística "Padre Victor Coelho
de Almeida" a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Pedrinópolis, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: pela aprovação.



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira I I 53697

TVR N° 2.534/02 - do Poder Executivo - (MSC
634/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 949, de
07 de junho de 2002, que autoriza a Associação Co
munitária de Comunicação Social a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
São João da Lagoa, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.536/02 - do Poder Executivo - (MSC
641/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 15
de julho de 2002, que outorga concessão à Rede
Sol de Comunicações Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Trairi, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.538/02 - do Poder Executivo - (MSC
641/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 15
de julho de 2002, que outorga concessão à TV Stú
dios de Teófilo Otoni S/C Ltda. para explorar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cida
de de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado DA. EVILÁSIO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.539/02 - do Poder Executivo - (MSC
642/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 835, de
24 de maio de 2002, que autoriza a Associação Cul
tural Comunitária Kobu - FM a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Gouveia,
Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado DA. EVILÁSIO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.541/02 - do Poder Executivo - (MSC
642/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 852, de
24 de maio de 2002, que autoriza a Associação de
Comunicação Comunitária do Jardim Cristina 
Campinas - ACCJC a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de Campinas, Esta
do de São Paulo."
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.542/02 - do Poder Executivo - (MSC
645/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 15
de julho de 2002, que outorga concessão à Leste
Sul Telecomunicações Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Capão Bonito, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.545/02 - do Poder Executivo - (MSC
646/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1056,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
FH Comunicação e Participações Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Quixeré, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado BISPOWANDERVAL
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.546/02 - do Poder Executivo - (MSC
646/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1058,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Miracatu, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.547/02 - do Poder Executivo - (MSC
646/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1059,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Exitus Sistema de Comunicação Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Mineiros do Tietê, Estado
de São Paulo."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.548/02 - do Poder Executivo - (MSC
646/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1060,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Ajuricaba Comunicações Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu
lada, na cidade de Massapê, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO
PARECER: pela aprovação.
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TVR ND 2.549/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.556/02 - do Poder Executivo - (MSC
646/2002) - que "submete à apreciação do Con- 647/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1063, gresso Nacional o ato constante da Portaria 1086,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Rádio Três Climas Uda. para explorar, pelo prazo Torres & Camargo Uda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de Paraipaba, Estado do Ceará." cidade de Valentim Gentil, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado DA. HÉLIO RELATOR: Deputado RAIMUNDO SANTOS
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.551/02 - do Poder Executivo - (MSC
646/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1072,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Proware 2000 Telecomunicação Som e Imagem
Uda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em frequência modulada, na cidade de Serra Ne
gra, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.552/02 - do Poder Executivo - (MSC
646/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1074,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Nova Rádio Zenith Uda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de Conchas, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: pela aprovação.

TVR ND 2.553/02 - do Poder Executivo - (MSC
646/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1075,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à L.
M. Rádio e Televisão Uda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de Catanduva, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.555/02 - do Poder Executivo - (MSC
646/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1078,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Sistema 90 de Comunicação Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Álvares Machado, Estado
de São Paulo."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.557/02 - do Poder Executivo - (MSC
647/2002) - que "submete à aprociação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria 1088, de 26 de
junho de 2002, que outorga permissão à Rádio Rota
do Sol Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem dire~o de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na cidade de Boa
Vista da Aparecida, Estado do Paraná"
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.558/02 - do Poder Executivo - (MSC
647/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1089,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Nascente Comunicações Uda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu
lada, na cidade de Bertioga, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.560/02 - do Poder Executivo - (MSC
647/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1091,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Talismã FM Uda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em frequência modulada, na cidade
de Taquaritinga do Norte, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.562/02 - do Poder Executivo - (MSC
647/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1093,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Rádio da Vinci FM Uda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de Atibaia, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 2.564/02 - do Poder Executivo - (MSC
647/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1096,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Rádio Carmo da Cachoeira Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu
lada, na cidade de Carmo da Cachoeira, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.565/02 - do Poder Executivo - (MSC
647/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1097,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à L.
M. Rádio e Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de Borborema, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002

TVR N° 2.566/02 - do Poder Executivo - (MSC
647/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1103,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Rádio Serra da Esperança Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu
lada, na cidade de Candói, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO
MOREIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.567/02 - do Poder Executivo - (MSC
647/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1109,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
LT Costa Pinto Radiodifusão Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Itajubá, Estado de Minas
Gerais."
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: pela aprovação.

TVR NO 2.568/02 - do Poder Executivo - (MSC
647/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1110,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Star Rádio e Comunicação Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifu~ãosonora em frequência modu
lada, na cidade de Aguas de Lindóia, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.601/02 - do Poder Executivo - (MSC
650/2002) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria 781, de 15 de
maio de 2002, que outorga permissão à Fundação
Cultural e Educativa Pedro José de Souza para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Pires do Rio, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.602/02 - do Poder Executivo - (MSC
650/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 785, de
15 de maio de 2002, que outorga permissão à Fun
dação Educativa e Cultural de Martinho Campos,
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Martinho Campos, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.603/02 - do Poder Executivo - (MSC
650/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 869, de
04 de junho de 2002, que outorga permissão à Fun
dação Nagib Haickel, para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Timon,
Estado do Maranhão."
RELATOR: Deputado JOÃO CALDAS
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.605/02 - do Poder Executivo - (MSC
650/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 871, de
04 de junho de 2002, que outorga permissão à Fun
dação Francisco Gurgel Corrêa, para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Barbalha, Estado do Ceará."
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.607/02 - do Poder Executivo - (MSC
650/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 875, de
04 de junho de 2002, que outorga permissão à Fun
dação Jalles Machado, para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Goia
nésia, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 2.612/02 - do Poder Executivo - (MSC
659/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1087, de 26 de junho de 2002, que outorga permis
são à Ibiapina Radiodifusão Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de São Manuel, Estado de
São Paulo."
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.613/02 - do Poder Executivo - (MSC
659/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1095, de 26 de junho de 2002, que outorga permis
são à Mello e Bruno Comunicação e Participações
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em frequência modulada, na cidade de Agu
dos, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002

TVR N° 2.617/02 - do Poder Executivo - (MSC
660/2002) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 1061, de 26
de junho de 2002, que outorga permissão à Rádio
Nova Jacupiranga Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade
de Jacupiranga, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.619/02 - do Poder Executivo - (MSC
660/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria n° 1068, de
26 de junho de 2002, que outorga permissão à Ala
goas Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na ci
dade de Coruripe, Estado de Alagoas."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.621/02 - do Poder Executivo - (MSC
660/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria n° 1070, de
26 de junho de 2002, que outorga permissão à Rede
Elo de Comunicações Ltda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de Milagres, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.622/02 - do Poder Executivo - (MSC
660/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1071, de 26 de junho de 2002, que outorga permis
são à Vale Verde Comunicações e Serviços Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Itabirinha de
Mantena, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.623/02 - do Poder Executivo - (MSC
660/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1073, de 26 de junho de 2002, que outorga permis
são à Ibiapina Radiodifusão Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de São Sebastião da Grama,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.624/02 - do Poder Executivo - (MSC
660/2002) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 1077, de 26
de junho de 2002, que outorga permissão à KMR 
Telecomunicações Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade
de Ipauçu, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.626/02 - do Poder Executivo - (MSC
660/2002) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 1081, de 26
de junho de 2002, que outorga permissão à Real 
Cafelândia FM Ltda - ME, para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na cida
de de Tanabi, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 04/12/2002

TVR N° 2.628/02 - do Poder Executivo - (MSC
665/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1064,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Legal-Cat Catanduva Comunicações Ltda - ME,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequencia modulada, na cidade de José Bonifácio,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado EUNíCIO OLIVEIRA
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 2.629/02 - do Poder Executivo - (MSC
665/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1065,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão ao
Alpha Comunicações de Macatuba S/C Ltda, para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quencia modulada, na cidade de Macatuba, Estado
de São Paulo."
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO
ALVES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.634/02 - do Poder Executivo - (MSC
665/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1104,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Tropical do Agreste Ltda, para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de Igarassu, Estado de Pernambuco."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.635/02 - do Poder Executivo - (MSC
665/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1105,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão ao
Sistema Regional de Comunicação Ltda, para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Andradina, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.636/02 - do Poder Executivo - (MSC
665/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1106,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Rádio WS & AO Ltda, para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na ci
dade de Buri, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.637/02 - do Poder Executivo - (MSC
665/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1107,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Rádio Nossa Senhora do Socorro Ltda, para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Socorro, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.639/02 - do Poder Executivo - (MSC
665/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1111,
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
Exitus Sistema de Comunicação Ltda, para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de São Simão, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.640/02 - do Poder Executivo - (MSC
666/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1219, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão
ao Grupo Frajola de Comunicação Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Capim Grosso, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.641/02 - do Poder Executivo - (MSC
666/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1220, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão
à Organização de Comunicação Fredy Dietz Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Santa Terezinha
de Goiás, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.643102 - do Poder Executivo - (MSC
666/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria n° 1222, de 5
de julho de 2002, que outorga permissão às Organi
zações Rio Bonito Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Itapirapuã, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.644/02 - do Poder Executivo - (MSC
666/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1223, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão
à Fundação Dom Juvenal Roriz, para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Jandaia, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela aprovação.



TVR N° 2.674/02 - do Poder Executivo - (MSC
669/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 884, de
04 de junho de 2002, que autoriza a Rádio Comuni
tária Líder do Sertão FM a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Chorrochó,
Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.670/02 - do Poder Executivo - (MSC
66812002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria n° 902, de 4
de junho de 2002, que autoriza a Associação Marana
ta dos Amigos Franco Dumontense, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Francis
co Dumont, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.662/02 - do Poder Executivo - (MSC
668/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 883,
de 4 de junho de 2002, que autoriza a Associação
Picuiense Artística e Cultural de Radiodifusão Co
munitária, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Picuí, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.667/02 - do Poder Executivo - (MSC
66812002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nO 894, de 4
de junho de 2002, que autoriza a Associação Comu
nitária de Radiodifusão de Samambaia - DF (Nas
cente FM), a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Samambaia, Distrito Federal."
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 2.647/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.660/02 - do Poder Executivo - (MSC
666/2002) - que "submete à apreciação do Con- 66812002) - que "submete à apreciação do Congres-
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 1226, so Nacional o ato constante da Portaria n° 881, de 4
de 5 de julho de 2002, que outorga permissão à de junho de 2002, que autoriza a Associação Comuni-
WEB Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo tária de Desenvolvimento Social de Barroso - ASBAR,
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci-
cidade de Cristalina, Estado de Goiás." dade de Barroso, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
BEZERRA PARECER: pela aprovação.
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.648/02 - do Poder Executivo - (MSC
66612002) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 1227, de 5 de
julho de 2002, que outorga permissão à WEB Comuni
cação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Cocal
zinho de Goiás, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.650/02 - do Poder Executivo - (MSC
667/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 1207,
de 5 de julho de 2002, que outorga permissão à
Bentivi Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de São Vicente Ferrer, Estado do Mara
nhão."
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.651/02 - do Poder Executivo - (MSC
667/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 1208,
de 5 de julho de 2002, que outorga permissão à RA
Sistema de Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu
lada, na cidade de Cândido Mendes, Estado do Ma
ranhão."
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.659/02 - do Poder Executivo - (MSC
668/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 879,
de 4 de junho de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Nova Aurora, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Mundo Novo,
Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado NILSON PINTO
PARECER: pela aprovação.

--------------------------_._-----_.-.....
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TVR N° 2.675/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR ND 2.710102 - do Poder Executivo - (MSC
669/2002) - que "submete à apreciação do Con- 72212002) - que "submete à apreciação do Congresso
gresso Nacional o ato constante da Portaria 887, de Nacional o ato constante da Portaria n° 986, de 12 de
04 de junho de 2002, que autoriza a Associação do junho de 2002, que autoriza a Sociooade de Desenvol-
Agricultores do Capibaribe Mirim a executar, pelo vimento Comunitário e Social do Céu Azul-SODESCCA
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci-
São Vicente Férrer, Estado de Pernambuco." dade de Vaiparaíso de Goiás, Estado de Goiás."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.681/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.711/02 - do Poder Executivo - (MSC
669/2002) - que "submete à apreciação do Con- 722/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria 891 , de gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 987,
04 de junho de 2002, que autoriza a Associação Ci- de 12 de junho de 2002, que autoriza a Associação
dade Cidadã Santafessulense, Cultural e Comunica- da Rádio Comunitária Educativa Cristal FM a execu-
ção Social a executar, pelo prazo de três anos, sem tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi-
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co- dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
munitária, na cidade de Santa Fé do Sul, Estado de de Corumbiara, Estado de Rondônia."
São Paulo." RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA PARECER: pela aprovação.

PARECER: pela aprovação. TVR ND 2.712102 - do Poder Executivo - (MSC
TVR N° 2.682102 - do Poder Executivo - (MSC 72212002) - que "submete à apreciação do Congresso
669/2002) - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n° 988, de 12 de
Nacional o ato constante da Portaria 899, de 04 de ju- junho de 2002, que autoriza a Associação Comunitária
nho de 2002, que autoriza a Associação Cultural de Alto da Lagoa a executar, pelo prazo de três anos, sem
Água Fria a executar, pelo prazo de três anos, sem di - direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni- nitária na cidade de Pintadas, Estado da Bahia."
tária, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará." RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA PARECER: pela aprovação.
PARECER: pela aprovação. TVR W 2.713/02 - do Poder Executivo - (MSC
TVR N° 2.695/02 - do Poder Executivo _ (MSC 722/2002) - que "submete à apreciação do Con-
679/2002) - que "submete à apreciação do Con- gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 989,

de 12 de junho de 2002, que autoriza a A Voz da
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° Lagoa Santa-Associação Comunitária Lagoa-San-
1013, de 20 de junho de 2002, que renova permis- tense de Assistência Social e Radiodifusão a execu-
são outorgada à Fundação Sinodal de Comunica- tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi-
ção, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di- dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono- de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais."
ra em frequência modulada, na cidade de Novo RELATOR: Deputado EUNíCIO OLIVEIRA
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul." PARECER: pela aprovação.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA TVR W 2.714/02 - do Poder Executivo - (MSC
PARECER: pela aprovação. 722/2002) - que "submete à apreciação do Con-
TVR N° 2.705/02 _ do Poder Executivo _ (MSC gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 990,

de 12 de junho de 2002, que autoriza a Associação
722/2002) - que "submete à apreciação do Con- Rádio Comunitária Nova Trento a executar, pelo
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 981, prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
de 12 de junho de 2002, que autoriza ao Instituto serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Educacional e Assistencial Santina Caroca a execu- Flores da Cunha, Estado do Rio Grande do Sul."
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi- RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade ALVES
de são José de Espinharas, Estado da Paraíba." PARECER: pela aprovação.
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN TVR N° 2.716/02 - do Poder Executivo - (MSC
PARECER: pela aprovação. 722/2002) - que "submete à apreciação do Con-
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gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 993,
de 12 de junho de 2002, que autoriza a Associação
Cultural e Comunitária de Celso Ramos a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Celso Ramos, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.718/02 - do Poder Executivo - (MSC
735/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 784, de
15 de maio de 2002, que outorga permissão à Fun
dação de Armação dos Búzios para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Iguaba Grande, Estado do Rio de Janeiro."
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.725/02 - do Poder Executivo - (MSC
735/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1316,
de 16 de julho de 2002, que outorga permissão à
Fundação João XXIII para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Voto
rantim, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Bispo Wanderval, em 27/11/2002

TVR N° 2.727/02 - do Poder Executivo - (MSC
735/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1365,
de 26 de julho de 2002, que outorga permissão à
Fundação Bento Freire de Sousa para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Sousa, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.728/02 - do Poder Executivo - (MSC
736/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1229,
de 11 de julho de 2002, que autoriza a Centro Popu
lar Cultural de São João da Ponte a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
São João da Ponte, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela aprovação.

TVR NO 2.729/02 - do Poder Executivo - (MSC
736/2002) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria 1230, de 11 de

julho de 2002, que autoriza a ACCCI - Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura de Igarapé a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na ci
dade de Igarapé, Estado de Minas Gerais."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.730/02 - do Poder Executivo - (MSC
736/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria 1231, de 11
de julho de 2002, que autoriza a Associação Comuni
tária dos Rádios Difusores e Movimento Popular de
Rádio Comunitária de Pedro Leopoldo a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Pe
dro Leopoldo, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.731/02 - do Poder Executivo - (MSC
736/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1232,
de 11 de julho de 2002, que autoriza a Associação
de Radiodifusão Comunitária de Godofredo Viana
ARCOGOV a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Godofredo Viana, Estado
do Maranhão."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.734/02 - do Poder Executivo - (MSC
736/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1314,
de 16 de julho de 2002, que autoriza a Associação
de Apoio Comunitário Itabiritense a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Itabirito, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: pela aprovação.

TVR W 2.735/02 - do Poder Executivo - (MSC
736/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1333,
de 18 de julho de 2002, que autoriza a Associação
Rádio Comunitária Sant"Ana FM a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.736/02 - do Poder Executivo - (MSC
739/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°

........ ,,o>. • _
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1166, de 03 de julho 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Rádio e Difusão de Novo Aripu
anã-ACORDINA a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Novo Aripuanã,
Estado do Amazonas."
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.737/02 - do Poder Executivo - (MSC
739/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1167, de 03 de julho 2002, que autoriza a Associa
ção do Bairro Santo Antônio a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Cruz da Vitória, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.738/02 - do Poder Executivo - (MSC
739/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1170, de 03 de julho 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação de Paranaiguara
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Paranaiguara, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.740/02 - do Poder Executivo - (MSC
739/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o constante da Portaria n° 1172, de
03 de julho de 2002, que autoriza a Fundação Padre
Antônio Ferraris a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aldeias Altas, Estado do
Maranhão."
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.741/02 - do Poder Executivo - (MSC
739/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1173, de 03 de julho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária Joaquim Mariano da Costa a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Toritama, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.742/02 - do Poder Executivo - (MSC
739/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1175,

de 03 de julho de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.744/02 - do Poder Executivo - (MSC
739/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1179,
de 03 de julho de 2002, que autoriza a Associação
Rádio Comunitária Voz do Povo - ARCVP a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária, na cida
de de João Alfredo, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.745/02 - do Poder Executivo - (MSC
739/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1180,
de 03 de julho de 2002, que autoriza a Associação
Rádio União Comunitária Rurópolis a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Rurópolis, Estado do Pará"
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.751/02 - do Poder Executivo - (MSC
740/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 290,
de 19 de março de 2002, que outorga permissão à
Frequência Brasileira de Comunicações Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada, na cidade de Gurinhata, Estado
de Minas Geras."
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.752/02 - do Poder Executivo - (MSC
740/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 296,
de 19 de março de 2002, que outorga permissão à
Sistema Catedral de Comunicação Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Córrego Danta, Estado de
Minas Geras."
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.757/02 - do Poder Executivo - (MSC
740/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 335,
de 19 de março de 2002, que outorga permissão à
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Frequência Brasileira de Comunicações Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada, na cidade de Dores de Campos,
Estado de Minas Geras."
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.758/02 - do Poder Executivo - (MSC
740/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 432,
de 22 de março de 2002, que outorga permissão à
Sistema Plug de Comunicações Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Apiacás, Estado de Mato
Grosso."
RELATOR: Deputado DA. EVILÁSIO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.774/02 - do Poder Executivo - (MSC
758/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 665, de
30 de abril de 2002, que renova a autorização outor
gada à Prefeitura do Município de Adamantina para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada, na cidade de Adamantina, Esta
do de São Paulo."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.775/02 - do Poder Executivo - (MSC
757/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1050,
de 26 de junho de 2002, que autoriza à Asso~iação

Liberdade Comunitária de Radiodifusão de Aguas
Lindas de Goiás - GO, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Águas lin
das de Goiás, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado DA. EVILÁSIO
PARECER: pela aprovação.

TVR W 2.776/02 - do Poder Executivo - (MSC
757/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1052,
de 26 de junho de 2002, que autoriza à Associação
dos Moradores de Ererê - AME, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Ererê, Estado do Ceará."
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.777/02 - do Poder Executivo - (MSC
757/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1053,
de 26 de junho de 2002, que autoriza à Rádio Co
munitária FJB FM a executar, pelo prazo de três

anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de São Geraldo do
Baixio, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.778/02 - do Poder Executivo - (MSC
757/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1125,
de 26 de junho de 2002, que autoriza à Associação
Comunitária de Difusão Cultural de Indaial, a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Indaial, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.779/02 - do Poder Executivo - (MSC
757/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1127,
de 26 de junho de 2002, que autoriza à Associação
dos Movimentos Populares de Jaraguá, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Jaraguá, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.781/02 - do Poder Executivo - (MSC
757/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1129,
de 26 de junho de 2002, que autoriza à Associação
Provisão de Radiodifusão e Apoio ao Menor 
APRAM, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO
PARECER: pela aprovação.

TVR W 2.815/02 - do Poder Executivo - (MSC
768/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 28
de agosto de 2002, que outorga concessão ao Sis
tema Gois de Radiodifusão Ltda, para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Água Boa, Estado do Mato Grosso."
RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.818/02 - do Poder Executivo - (MSC
768/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 28
de agosto de 2002, que outorga concessão ao Sis
tema Plug de Comunicações Ltda, para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
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de, serviço de radiodifusão sonora em onda média, vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cida-
na cidade de Nova Brasilândia, Estado do Mato de de Roncador, Estado do Paraná"
Grosso." RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI PARECER: pela aprovação.

PARECER: pela aprovação. TVR N° 2.827/02 - do Poder Executivo - (MSC
TVR N° 2.819/02 - do Poder Executivo - (MSC 769/2002) - que "submete à apreciação do Con-
768/2002) - que "submete à apreciação do Con- gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 28 1051, de 26 de junho 2002, qua autoriza a Associa-
de agosto de 2002, que outorga concessão ao Sis- ção Comunitária Beneficente, Cultural de Radiodifu-
tema Plug de Comunicações Ltda, para explorar, são Sãomiguelense a executar, pelo prazo de três
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida- anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média, difusão comunitária na cidade de São Miguel do
na cidade de Paranaíta, Estado do Mato Grosso." Anta, Estado de Minas Gerais."
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP RELATOR: Deputado EUNíCIO OLIVEIRA
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.820/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.828/02 - do Poder Executivo - (MSC
768/2002) - que "submete à apreciação do Congres- 769/2002) - que "submete à apreciação do Con-
so Nacional o ato constante do Decreto de 28 de gresso Nacional o ato constante da Portaria n0
agosto de 2002, que outorga concessão ao Sistema 1123,de 26 de junho de 2002, que autoriza a Asso-
Gois de Radiodifusão Ltda, para explorar, pelo prazo ciação Comunitária Amigos do Rádio de Juiz de
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de Fora a executar, pelo prazo de três anos, sem direi-
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
Terra Nova do Norte, Estado do Mato Grosso." tária na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas
RELATOR: Deputado NILSON PINTO Gerais."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
TVR N° 2.821/02 - do Poder Executivo - (MSC PARECER: pela aprovação.
768/2002) - que "submete à apreciação do Con- TVR N° 2.829/02 - do Poder Executivo - (MSC
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 28 769/2002) - que "submete à apreciação do Con-
de agosto de 2002, que outorga concessão ao Sis- gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
tema Plug de Comunicações Ltda, para explorar, 1126, de 26 de junho de 2002, que autoriza a Asso-
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida- ciação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média, Centro - ASDECOBAC a executar, pelo prazo de
na cidade de Vila Rica, Estado do Mato Grosso." três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE radiodifusão comunitária na cidade de Santa Izabel

do Pará, Estado do Pará"
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
TVR N° 2.824/02 - do Poder Executivo - (MSC PARECER: pela aprovação.

768/2002) - que "submete à apreciação do Con- TVR N0 2.831/02 _ do Poder Executivo _ (MSC
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 28 769/2002) _ que "submete à apreciação do Con-
de agosto de 2002, que outorga concessão Video gresso Nacional o ato constante da Portaria n0
Express Ltda, para explorar, pelo prazo de quinze 1131, de 26 de junho de 2002, que autoriza a Asso-
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio- ciação Comunitária Jardinense a executar, pelo pra-
difusão de sons e imagens, na cidade de Colatina, zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi-
Estado do Espírito Santo." ço de radiodifusão comunitária na cidade de Santo
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI Antônio do Jardim, Estado de São Paulo."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
TVR N° 2.826/02 - do Poder Executivo _ (MSC PARECER: pela aprovação.

769/2002) - que "submete à apreciação do Congresso TVR N° 2.832/02 - do Poder Executivo - (MSC
Nacional o ato constante da Portaria n° 216, de 25 de 769/2002) - que "submete à apreciação do Con-
fevereiro de 2002, que autoriza a Associação Comuni- gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
tária de Desenvolvimento Cultural de Roncador a exe- 1132, de 26 de junho de 2002, que autoriza a Asso-
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi- ciação Beneficente Cultural Comunitária Educadora
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"Rainha dos Anjos" a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Reginópolis, Esta
do de São Paulo."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.834/02 - do Poder Executivo - (MSC
769/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO
1168, de 03 de julho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Radiodifusão Dr. José Bap
tista Filho a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Nova Era, Estado de Minas
Gerais."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.835/02 - do Poder Executivo - (MSC
769/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1169, de 03 de julho de 2002, que autoriza a Asso
ciação de Apoio Comunitário Bethel a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.837/02 - do Poder Executivo - (MSC
769/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1184, de 03 de julho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Ananás a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Ana
nás, Estado do Tocantins."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.838/02 - do Poder Executivo - (MSC
769/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1203, de 05 de julho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária Nova Era de Radiodifusão a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Boa Esperança, Estado Minas Gerais."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.839/02 - do Poder Executivo - (MSC
769/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1204, de 5 de julho de 2002, que autoriza a Associ
ação Comunitária Renascer de Inhaúma a executar,

pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Inhaúma, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.840/02 - do Poder Executivo - (MSC
770/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1479, de 2 de agosto de 2002, que outorga permis
são a Prisma Engenharia em Telecomunicações
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em frequência modulada, na cidade de Iporã,
Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.843/02 - do Poder Executivo - (MSC
770/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1564, de 8 de agosto de 2002, que outorga permis
são a Sociedade Rádio Treze de Maio Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Treze de Maio,
Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.845/02 - do Poder Executivo - (MSC
770/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1566, de 8 de agosto de 2002, que outorga permis
são a Empresa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Tijucas, Estado
de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.846/02 - do Poder Executivo - (MSC
770/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1567, de 8 de agosto de 2002, que outorga permis
são a TV Pioneira de Mogi das Cruzes Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Itaperuna, Estado
do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.853/02 - do Poder Executivo - (MSC
770/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1574, de 8 de agosto de 2002, que outorga permis
são a Empresa de Radiodifusão FM Tijucas Ltda.
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para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Bombinhas,
Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.855/02 - do Poder Executivo - (MSC
770/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1576, de 8 de agosto de 2002, que outorga permis
são a Real Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Teresópolis, Estado do Rio de
Janeiro."
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.857/02 - do Poder Executivo - (MSC
770/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1578, de 8 de agosto de 2002, que outorga permis
são a Rádio FM Coronel Freitas Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Coronel Freitas, Estado de
Santa Catarina."
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.858/02 - do Poder Executivo - (MSC
771/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1480, de 2 de agosto de 2002, que outorga permis
são a Safira Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu
lada, na cidade de Mamborê, Estado do Paraná"
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.863/02 - do Poder Executivo - (MSC
771/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO
1485, de 2 de agosto de 2002, que outorga permis
são a Rádio Juranda FM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu
lada, na cidade de Juranda, Estado do Paraná"
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.864/02 - do Poder Executivo - (MSC
771/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1486, de 2 de agosto de 2002, que outorga permis-

são a Rádio Aquarela FM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu
lada, na cidade de Realeza, Estado do Paraná"
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.889/02 - do Poder Executivo - (MSC
784/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1428, de 29 de julho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária River a executar, pelo prazo e
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Rio Verme
lho, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.894/02 - do Poder Executivo - (MSC
784/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1433, de 29 de julho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária Cultural de Radiodifusão 
ACCULTURAD a executar, pelo prazo e três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Maria da Fé, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado NILSON PINTO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.895/02 - do Poder Executivo - (MSC
784/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1434, de 29 de julho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária para o Desenvolvimento Artísti
co e Cultural de Mirabela-MG - A.C.D.A.C.M. a exe
cutar, pelo prazo e três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Mirabela, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.897/02 - do Poder Executivo - (MSC
784/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1436, de 31 de julho de 2002, que autoriza a Asso
ciação de Crianças e Adolescentes do Município de
silves a executar, p&lo prazo e três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Silves, Estado do Amazonas."
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.904/02 - do Poder Executivo - (MSC
784/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1451, de 02 de agosto de 2002, que autoriza a
Associação "Amigos de Arari" - AAA a executar,
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pelo prazo e três anos, sem direito de exclusividade, c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de cidade de Botuporã, Estado da Bahia."
Arari, Estado do Maranhão." RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA PARECER: pela aprovação.

PARECER: pela aprovação. TVR N0 2.923/02 _ do Poder Executivo - (MSC
TVR N° 2.916/02 - do Poder Executivo - (MSC 786/2002) - que "submete à apreciação do Con-
786/2002) - que "submete à apreciação do Con- gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 1496, de 02 de agosto de 2002, que autoriza a
1489, de 02 de agosto de 2002, que autoriza a Associação Comunitária de Campos Lindos - ACCL
Associação Comunitária Serrana - ACOS a execu- a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi- exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
dade, serviço de radiodifusão comunitária, na cida- na cidade de Cristalina, Estado de Goiás."
de de Brejões, Estado da Bahia." RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA PARECER: pela aprovação.

PARECER: pela aprovação. TVR N0 2.924/02 _ do Poder Executivo _ (MSC
TVR N° 2.917/02 - do Poder Executivo - (MSC 786/2002) _ que "submete à apreciação do Con-
786/2002) - que "submete à apreciação do Congresso gresso Nacional o ato constante da Portaria n0
Nacional o ato constante da Portaria 1490, de 02 de 1497, de 02 de agosto de 2002, que autoriza a
agosto de 2002, que autoriza a Associação de Apoio e Associação de Apoio à Escola do Colégio Estadual
Assistência à Juventude Sericitense - AJUS a execu- José Garcia de Freitas a executar, pelo prazo de
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi- três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
dade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade radiodifusão comunitária, na cidade de Itaperuna,
de Sericita, Estado de Minas Gerais." Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.918/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N0 2.926/02 _ do Poder Executivo - (MSC
786/2002) - que "submete à apreciação do Congresso 786/2002) _ que "submete à apreciação do Con-
Nacional o ato constante da Portaria n° 1491, de 02 gresso Nacional o ato constante da Portaria n0
de agosto de 2002, que autoriza a Associação Comu- 1505, de 06 de agosto de 2002, que autoriza a
nitária de Comunicação e Cultura de Passira a execu- Associação dos Moradores das Ruas e Bairros de
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi- Piracema a ex~u~ar, pelo pr.azo de tr~s ~no~, sem
dade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade direit.o,~e excl~slvldade, s.ervlço de radlodlfusao. co-
de Passira Estado de Pernambuco." mUnltana, na Cidade de Piracema, Estado de Minas

RELATOR: Deputado GE~SON GABRIELLI ~~[~~~R: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovaçao. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.919/02 :: do Pod,er Exe~uti~o - (MSC TVR N0 2.927/02 _ do Poder Executivo _ (MSC
786/2002) -. que submete a apreclaçao do .Con~ 786/2002) _ que "submete à apreciação do Con-
gresso NaCional o ato constante da Portar~a n gresso Nacional o ato constante da Portaria n0
1492, de 02 de agosto de 2002, que autonza a 1506, de 06 de agosto de 2002, que autoriza a
Associação da Rádio Comunitária Bom ~~us FM a Associação de Jovens Unidos na Fraternidade a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex- executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Tuparetama, Estado de Pernambuco." cidade de Governador Nunes Freire, Estado do Ma-
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA ranhão."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado GI~BERTO KASSAB

PARECER: pela aprovaçao.
TVR N° 2.920/02 - do Poder Executivo - (MSC
786/2002) - que "submete à apreciação do Con- TVR N° 2.928/02 - do Poder Executivo - (MSC
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 786/2002) - que "submete à apreciação do Con-
1493, de 02 de agosto de 2002, que autoriza a gresso Nacional o ato constante da Portar~a nO
Associação Comunitária do Município de Botuporã a 1508, de 06 de agosto de 20?2, que a.utonza a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex- Associação Comunitária Beneficente Bnlhante a
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executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio
de Janeiro."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.943/02 - do Poder Executivo - (MSC
799/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO 991,
de 12 de junho de 2002, que autoriza a Associação
Cultural, Comunitária Auxiliadora, de Progresso a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Progresso, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado DA. EVILÁSIO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.950/02 - do Poder Executivo - (MSC
815/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1579,
de 09 de agosto de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Cultural Ouixabeira FM, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Quixabeira, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.952/02 - do Poder Executivo - (MSC
815/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1581,
de 09 de agosto de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária de Arte, Cultura e Informação de São
Pedro (ACARCISP), a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de São Pedro, Esta
do de São Paulo."
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.953/02 - do Poder Executivo - (MSC
815/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1582,
de 09 de agosto de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária União de Radiodifusão, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Presidente Médici, Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.954/02 - do Poder Executivo - (MSC
815/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1583,
de 09 de agosto de 2002, que autoriza a Associação
Cultural Comunitária de Cristália, a executar, pelo

prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Cristália, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.956/02 - do Poder Executivo - (MSC
815/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1585,
de 09 de agosto de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicações (Rádio Comunitária
Paraíso FM), a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Terra Santa, Estado do
Pará"
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS MARTINEZ
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.957/02 - do Poder Executivo - (MSC
815/2002) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria 1586, de 09 de
agosto de 2002, que autoriza a Associação Silvanien
se de Desenvolvimento Artístico e Cultural
(ASILDAC), a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária, na cidade de Silvânia, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.958/02 - do Poder Executivo - (MSC
815/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1587,
de 09 de agosto de 2002, que autoriza a Associação
Beneficente São Sebastião, a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Itapecurú
Mirim, Estado do Maranhão."
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.959/02 - do Poder Executivo - (MSC
815/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1588,
de 09 de agosto de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária 26 de Julho, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Santana do
Cariri, Estado do Ceará"
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.960/02 - do Poder Executivo - (MSC
815/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1592,
de 09 de agosto de 2002, que autoriza a Associação
Cultura Cem, a executar, pelo prazo de três anos,
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão difusão sonora em freqüência modulada, com fins
comunitária, na cidade de Volta Redonda, Estado exclusivamente educativos, na cidade de Rio Claro,
do Rio de Janeiro." Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado DA. HÉLIO RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.961/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.971/02 - do Poder Executivo - (MSC
815/2002) - que "submete à apreciação do Con- 822/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1593, gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
de 09 de agosto de 2002, que autoriza a Associação 1624, de 16 de agosto de 2002, que autoriza a
Comunitária Jaime Henrique Eugênio, a executar, Associação Comunitária Amigos de Unaí - ACAU a
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida- executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária na
de Milagres, Estado do Ceará." cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO RELATOR: Deputado MARCELO BARBIERI
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.962/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.972/02 - do Poder Executivo - (MSC
815/2002) - que "submete à apreciação do Con- 822/2002) - que "submete à apreciação do Congresso
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1594, Nacional o ato constante da Portaria n° 1625, de 16
de 09 de agosto de 2002, que autoriza a Associação de agosto de 2002, que autoriza a Associação Comu-
Cultural Santa Ediwiges, a executar, pelo prazo de nitária de Desenvolvimento Cultural de Desterro a
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
radiodifusão comunitária, na cidade de Fortaleza, c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci-
Estado do Ceará." dade de Desterro, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA RELATOR: Deputado RAIMUNDO SANTOS
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.963/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.974/02 - do Poder Executivo - (MSC
815/2002) - que "submete à apreciação ?O Con- 822/2002) _ que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante d~ Portaria ~59~, gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
de 09 de agosto de 2002, que autoriza a Assoclaçao 1627, de 16 de agosto de 2002, que autoriza o Con-
Movimento Comunitário Com Rádio Local Imprensa selho Comunitário de Radiodifusão de Poço Fundo
FM, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá- exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
ria, na cidade de Monteiro, Estado da Paraíba." na cidade de Poço Fundo, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.965/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.976/02 - do Poder Executivo - (MSC
815/2002) - que "submete à aprecia9ão do Congresso 822/2002) _ que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria 1600, de 09 de Nacional o ato constante da Portaria n° 1633, de 21
agosto de 2002, que autoriza a ACOMOR - Associa- de agosto de 2002, que autoriza a Sociedade Radiodi-
ção Comunitária Morada de Radiodifusão, a executar, fusora Comunitária L1FE de Juiz de Fora a executar,
pelo prazo de ~r~ ar:os, sem ~i~e~to de ~xclusivida~e, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radlOdlfusao comunltarla, na Cidade de Vlr- serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juiz
gem da Lapa, Estado de Minas Gerais." de Fora, Estado de Minas Gerais."
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.967/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.978/02 - do Poder Executivo - (MSC
816/2002) - que "submete à apreciação ?O Con- 822/2002) _ que "submete à apreciaçã? d~ Congres-
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1614, so Nacional o ato constante da Portana n 1681, de
de 15 de agosto de 2002, que outorga permissão à 26 de agosto de 2002, que autoriza a Associação Be-
Fundação Claret, para executar, pelo prazo de dez neficente dos Moradores de p~u.-Pombo a e~e.eutar,

anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio- pelo prazo de três anos, sem direito de exclUSIvidade,
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
Aquiraz, Estado do Ceará." ria na cidade de Buerarema, Estado da Bahia."
RELATORA: Deputada A~GELA GUADAGNIN RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA
PARECER: pela aprovaçao. PARECER: pela aprovação.
TVR N° 2.980/02 - do Poder Executivo - (MSC ° .
822/2002) - que "submete à apreciação do Con- TVR N 3.000/02:: do Po~er Exe~utl~o - (MSC
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 861/2002) -. que submete a apreclaçao do .Con~
1683, de 26 de agosto de 2002, que autoriza a gresso Nacional o ato constante da Portana n
Associação de Radiodifusão Comunitária Matense - 1.729, de 02 de setembro de 2002, que autoriza a
ARCOM a executar, pelo prazo de três anos, sem Associação do Núcleo Comunitário da Vila Simone a
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co- executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
munitária na cidade de Mata, Estado do Rio Grande c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária na
do Sul." cidade de Nova Aurora, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado NI~SON PINTO RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: pela aprovaçao. PARECER: pela aprovação.
TVR N° 2.996/02 - do Poder Executivo - (MSC ° .
861/2002) - que "submete à apreciação do Con- TVR N 3.002/02 ,,- do Pod,er Exe~utl~o - (MSC
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 861/2002) -. que submete a apreclaçao do .Con-
1.725, de 02 de setembro de 2002, que autoriza a gresso NaCional o ato constante da Portana n°
Associação Comunitária de Radiodifusão de Campo 1.731, de 02 de setembro de 2002, que autoriza a
Grande-RN a executar, pelo prazo de três anos, Associação Beneficiente de Altaneira a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida-
c<:>munitária na cidad~ de Campo Grande, Estado do de , serviço de radiodifusão comunitária na cidade
RIO Grande do Norte. de Altaneira, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO RELATOR- Deputado AROLDO CEDRAZ
MOREIRA . -
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovaçao.

TVR N° 2.997/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 3.004/~ - do ~oder .Ex~utivo - (MSC
861/2002) - que "submete à apreciação do Con- 8611.2002) - que submete a aprecl~aoodo Congresso
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° NaCional o ato constante da Po.rtana n 1:733, de 02
1.726, de 02 de novembro de 2002, que autoriza a de seta:nbro de 2002, que autonza ao Instituto de De-
Associação Comunitária Imaculada Conceição - senvolvlmento dAe Paraíbano - .I~DESPA a e~e:eutar,
ACIC a executar, pelo prazo de três anos, sem direi- pelo. prazo de !r~ an.?s, sem d.lr~~o de ~xcluslvldade,
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni- serviço de radlOdlfusao co~u~ltarla na Cidade de Pa-
tária na cidade de Propriá, Estado de Sergipe." raíbano, Estado do Maranhao.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO RELATOR: Deputado FE~NANDO FERRO
MOREIRA PARECER: pela aprovaçao.

PARECER: pela aprovação. TVR N° 3.005/02 - do Poder Executivo - (MSC
TVR N° 2.998/02 - do Poder Executivo - (MSC 861/2002) -. que "submete à apreciação do Co~-

861/2002) - que "submete à apreciaçãoi do Con- gresso NaCIonal o ato constante da Portana
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° n01.734, de 02 de setembro de 2002, que autoriza a
1.727, de 02 de setembro de 2002, que autoriza a Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária de
Associação Comunitária Itaipava de Radiodifusão a São Gonçalo do Rio Abaixo a executar, pelo prazo
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex- de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária na de radiodifusão comunitária na cidade de São Gon-
cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro." çalo do Rio Abaixo, Es~ado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO RELATOR: Deputado ATILA LIRA
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.999/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 3.006/02 - do Poder Executivo - (MSC
861/2002) - que "submete à apreciação do Con- 861/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1.728, de 02 de setembro de 2002, que autoriza a 1.735, de 02 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Sideral de Radiodifusão Associação Rádio Comunitária Educativa Verde
para o Desenvolvimento Cultural, Artístico e Esporti- Amazônia - FM a executar, pelo prazo de três anos,
vo a executar, pelo prazo de três anos, sem direito sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
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de Ariquemes, Estado de Ilhéus, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.061/02 - do Poder Executivo - (MSC
877/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1889, de 18 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Beneficente, Cultural e Comunitária Tu
pinambá a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Itaparica, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado SANTOS FILHO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.085/02 - do Poder Executivo - (MSC
921/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 2002,
de 08 de outubro de 2002, que outorga permissão à
Fundação João Sotero, para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na ci
dade de Recife, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.104/02 - do Poder Executivo - (MSC
959/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 28
de outubro de 2002, que outorga concessão a Fun
dação Vicente Campello, para executar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Recife, Esta
do de Pernambuco."
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI

PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.115/02 - do Poder Executivo - (MSC
981/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 31
de outubro de 2002, que renova a concessão da
Abril Radiodifusão S/A, para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.132/02 - do Poder Executivo - (MSC
983/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
2069, de 9 de outubro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti
co Cultural de Pracuuba - ASSOPRA a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida-

comunitária na cidade
Rondônia."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.007/02 - do Poder Executivo - (MSC
861/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1.736, de 02 de setembro de 2002, que autoriza a
Associaçaõ Comunitária de Radiodifusão para De
senvolvimento Artístico, Educacional e Cultural de
Resende Costa, Minas Gerais, ACRADATEC a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Resende Costa, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.008102 - do Poder Executivo - (MSC
86212002) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 1.507, de 06
de agosto de 2002, que autoriza a Associação Comu
nitária Taperoaense - ASCOMTAP a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Tape
roá, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.010/02 - do Poder Executivo - (MSC
862/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1.790, de 10 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Cidadania Echaporã (ACE) a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Echaporã, Estado de São Paulo."
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.011/02 - do Poder Executivo - (MSC
862/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1.791, de 10 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Palmarense Rádio Comunitária de radi
odifusão comunitária na cidade de Palmares do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.012/02 - do Poder Executivo - (MSC
862/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1.792, de 10 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária de Ilhéus a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de

-----------------------------
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A-

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI N° 3.879/93 - dos Srs. Paulo Ro
cha e Aloizio Mercadante - que "altera dispositivos
da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para am
pliar o período de concessão do seguro-desempre
go e reduzir o tempo de exercício de atividade ne
cessário para obtê-lo." (Apensados: PL 182/1999,
PL 656/1995, PL 1004/1995, PL 1041/1999, PL
1136/1999, PL 1445/1996, PL 2017/1996, PL
2094/1996, PL 2287/1996, PL 2406/1996, PL
2502/1996, PL 2681/2000, PL 2688/2000, PL
2732/2000, PL 3132/2000, PL 3550/2000, PL
3941/1997, PL 4488/1998, PL 4900/2001 e PL
6858/2002)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Osmar Serraglio, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa deste, com substitutivo,
do PL 1041/1999, do PL 2732/2000, do PL
3132/2000, do PL 4900/2001, do PL 6858/2002, do
PL 656/1995, com emendas, do PL 1004/1995, com
emendas, do PL 1445/96, com emendas, do PL
2094/1996, com substitutivo, do PL 2287/1996, com

Redação Final:

PROJETO DE LEI N° 6.295/02 - do Sr. Bonifácio de
Andrada - que "altera a redação do art. 84, do De
creto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Códi
go de Processo Penal."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

B-

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDE REDAÇÃO

LOCAL: Anexo 11, Plenário 01
HORÁRIO: 09h

REUNIÃO ORDINÁRIA

Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões - Art. 24 11:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.979/00 - do Sr. Lúcio Alcân
tara - (PLS 286/1999) - que "dispõe sobre a inclu
são de legenda oculta na programação das emisso
ras de televisão, fixa cota mínima de aparelhos de
televisão com circuito de decodificação de legenda
oculta e dá outras providências." (Apensado: PL
5676/1990 (Apensados: PL 1476/1996, PL
1729/1999, PL 2092/1996, PL 2527/2000, PL
2633/2000, PL 3294/2000, PL 3621/2000, PL
3856/2000, PL 3955/1997, PL 4527/1998, PL
5123/2001 e PL 6593/2002))
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PARECER: pela aprovação deste, do PL
1476/1996, do PL 1729/1999, do PL 2092/1996, do
PL 2527/2000, do PL 263312000, do PL 329412000,
do PL 3621/2000, do PL 3856/2000, do PL
3955/1997, do PL 4527/1998, do PL 5676/1990, do
PL 5123/2001, e do PL 6593/2002, apensados, com
substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.952/99 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "dispõe sobre os incentivos fiscais
para investimentos em projetos de pesquisa e de
senvolvimento tecnológico de empresas prestadoras
de serviço de telecomunicações no Brasil."
RELATOR: Deputado DA. HÉLIO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo; pela
aprovação das emendas 1/99, 2/99, 3/99 e 4/99
apresentadas na Comissão.
Vista conjunta aos Deputados Jorge Bittar, Julio Se
meghini, Luiz Moreira e Walter Pinheiro, em
03/04/2002

PROJETO DE LEI N° 6.162/02 - do Sr. Moreira Fer
reira - que "dispõe sobre incentivos fiscais para a
capacitação tecnológica e para a produção nacional

de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de materiais de defesa."
de Pracuuba, Estado do Amapá." RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
RELATOR: Deputado GE_RSON PERES PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PARECER: pela aprovaçao. Vista ao Deputado Walter Pinheiro, em 04/12/2002

TVR N° 3.150/02 - do Poder Executivo - (MSC PROJETO DE LEI N° 6.466/02 - do Sr. Eni Voltolini
1025/2002) -:- que "submete à apreciação do .Con~ _ que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção
gresso Nacional o ato constante da Portar~a n da mensagem que especifica na veiculação de pro-
1997, de 7 de outubro de 2002, que autonza a .. _"
Associação Comunitária Claraval a executar, pelo pagandas nos meios de comunlcaçao.
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, RELATOR: Deputa?<? ~ARÇAL FILHO
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de P~RECER: pela reJelça?. .,
Claraval, Estado de Minas Gerais." Vista ao Deputado Robeno ArauJo, em 13/11/2002
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: pela aprovação.

C-
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emendas, do PL 2406/1996, com substitutivo, do PL
3941/1997, com emendas, do PL 182/1999, com
emendas, do PL 1136/1999, com emenda e do PL
2681/2000, apensados, com emenda. Pela inconsti
tucionalidade do PL 2017/1996, do PL 2502/1996,
do PL 4488/1998 e do PL 268812000. Pela injuridici
dade do PL 3550/2000.
Os Deputados Inaldo Leitão e Aloysio Nunes Ferrei
ra apresentaram votos em separado

PROJ ETO DE LEI N° 1.918/99 - do Senado Federal
- (PLS 394/1999) - que "altera a Lei n° 5.917, de 10
de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional
de Viação, de modo a incluir, na relação descritiva
dos portos marítimos, fluviais e lacustres, o Porto de
Santa Maria do Boiaçu, do Estado de Roraima."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE
LEI N° 3.049/00 - do Sr. José Pimentel - que "dis
põe sobre a concessão do benefício do Seguro-De
semprego a pescadores artesanais durante os pe
ríodos de defeso. EMENTA DO SUBSTITUTIVO:
Altera dispositivos da Lei n° 8.287, de 20 de dezem
bro de 1991, que "dispõe sobre a concessão do be
nefício do Seguro-Desemprego a pescadores profis
sionais durante os períodos de defeso"."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

EMENDA DO SENADO AO PROJ ETO DE
RESOLUÇÃO (CN) N° 1/99 - MESA DIRETORA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS - que "regulamenta
os arts. 1°,2° e 3° da Lei nO 9.506, de 1997."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: constitucionalidade, injuridicidade e téc
nica legislativa deste.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.660/96 - do Poder Executi
vo - (MSC 1288/1996) - que "SUBSTITUTIVO DO
SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N.O
2.660-0, DE 1996 , que "dispõe sobre o tempo de
direção do motorista de caminhões e ônibus trafe
gando em rodovias"."
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, e da EMC 1 CTASP.

PROJETO DE LEI N° 2.739/00 - MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO - (MSC 212000) - que "dispõe

sobre a criação e a transformação de Procuradorias
da República em municípios e dá outras providênci
as."
RELATOR: Deputado NELSON TRAD
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação des
te e da Emenda da Comissão de Finanças e Tribu
tação.
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e Luiz
Eduardo Greenhalgh, em 10/1212002

PROJETO DE LEI N° 2.741/00 - do Senado Federal
- (PLS 32/1999) - que "altera o art. 61 do Decre
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, para incluir circunstância agravante genérica
nos casos de crimes praticados contra policiais,
membros do Ministério Público ou magistrados no
exercício de suas funções ou em razão delas."
(Apensados: PL 1228/1999 (Apensados: PL
2004/1999, PL 2503/2000 e PL 6578/2002), PL
3825/2000 e PL 6174/2002)
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação des
te, do PL-6174/2002, do PL-122811999, do
PL-2004/1999, e do PL-3825/2oo0, apensados, com
substitutivo, e pela inconstitucionalidade, injuridicida
de e má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição
do PL-657812002, e do PL-2503/2000, apensado.

Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 30/10/2002

o Deputado Fernando Coruja apresentou voto em
separado em 12/11/2002

PROJETO DE LEI N° 3.757/00 - do Poder Executi
vo - (MSC 1682/2000) - que "declara revogados os
atos que menciona."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.831/00 - do Sr. Rafael Gre
ca - que "estabelece prazo para julgamento, pelo
Tribunais competentes, das contas dos administra
dores públicos e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela inconstitucionalidade.
O Deputado Jaime Martins apresentou voto em se
parado em 15/05/2002

PROJETO DE LEI N° 3.843/00 - do Sr. Coriolano
Sales - que "propõe inversão do ônus da prova no
alistamento eleitoraL" (Apensado: PL 5255/2001)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação des
te, e do PL-5255/2oo1, apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI ND 3.952/00 - do Sr. Virgnio Gui
marães - (PL 1352/2000) - que "acrescenta pará
grafo ao artigo 7° da Lei n° 9.096, de 19 de setem
bro de 1995."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, com substitutivo.
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 14/05/2002
O Deputado Inaldo Leitão apresentou voto em sepa
rado em 28/05/2002

PROJETO DE LEI N° 3.980/00 - do Senado Federal
- (PLS 302/1999) - que "dispõe sobre a proibição
da expressão "boa aparência" nos anúncios de re
crutamento e seleção de pessoal e dá outras provi
dências." (Apensados: PL 965/1995 (Apensados: PL
4485/1998 e PL 3718/1997), PL 4276/2001, PL
5317/2001, PL 5705/2001 e PL 6197/2002)
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação des
te, com substitutivo, do PL 965/1995, do PL
3718/1997, do PL 4485/1998, do PL 4276/2001, e
do PL 6197/2002, apensados, e do Substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição do PL
5317/2001, e do PL 5705/2001, apensados.

PROJETO DE LEI N° 4.020/01 - da Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a investigar o avan
ço e a impunidade do narcotráfico. - que "dispõe so
bre a Transação Penal."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.461/01 - do Senado Federal
- (PLS 306/1999) - que "altera o art. 44 do Decre
to-Lei n° 2848, de 7 de dezembro de 1940 - código
Penal, para permitir que as penas restritivas de dire
ito possam ser aplicadas diretamente."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.884/01 - do Sr. Aldir Cabral
- que "altera dispositivos da legislação eleitoral dis
pondo sobre a filiação e fidelidade partidária e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Bispo Rodrigues, pela constitucionalidade, juri
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja,
Inaldo Leitão e Vicente Arruda, em 10/12/2002

PROJETO DE LEI N° 6.752/02 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "determina o sentido de pena cruel e tra
balhos forçados, de que trata o artigo 5°, inciso
XLVII, alíneas 'c' e 'e' da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Asdrubal Bentes e
Luiz Eduardo Greenhalgh, em 13/11/2002

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 120/00 
do Sr. José Roberto Batochio - que "introduz altera
ções na Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 - Códi
go Eleirotal."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, com emendas.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 248/01 
do Sr. José Roberto Batochio - que "acrescenta arti
go à Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de
1990, que "estabelece, de acordo com o art. 14, §
9°, da Constituição Federal, os casos de inelegibili
dade, prazos de cessação e qetermina outras provi
dências", para incluir hipóteses de inelegibilidade
quanto à vida pregressa do candidato."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 20/99 - da Sra.
Ana Catarina - que "acrescenta inciso ao art. 32 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cri
ando Comissão Permanente de Turismo." (Apensa
do: PRC 216/2001)
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e do PRC
216/2001, apensado, com emenda.
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 10/12/2002

DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
603/98 - da Sra. Laura Carneiro - que "revoga o §
3° do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias ."



da
da
da
da

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
296/00 - do Senado Federal - que "altera os arts.
49, 57, 59, 66, 67 e 166 da Constituição Federal e
reduz as hipóteses de sessão conjunta do Congres
so Nacional."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
324/01 - do Sr. Inaldo Leitão - que "insere o § 3° no
art. 215 da Constituição Federal." (Apensado: PEC
427/2001)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela admissibilidade desta, e da
PEC-427/2001, apensada.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
330/01 - do Sr. Paulo José Gouvêa - que "dispõe
sobre a participação dos Municípios na arrecadação
do imposto sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal de comuni
cação." (Apensado: PEC 565/2002)
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PARECER: pela admissibilidade desta, e da PEC
565/2002, apensada.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
387/01 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "acres
centa novo inciso ao art. 49 da Constituição Fede
ral."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela admissibilidade.
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RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
PARECER: Parecer do relator pela admissibilidade. 170/99 - do Sr. Roberto Argenta - que "dá nova re-
Vista conjunta aos Deputados Mendes Ribeiro Filho dação ao artigo 45 da Constituição FederaL" (Apen-
e Nelson Pellegrino, em 20/11/2002 sados: PEC 195/2000, PEC 196/2000, PEC
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 202/2000, PEC 262/2000, PEC 267/2000, PEC
630/98 - do Sr. Aldir Cabral - que "dá nova redação 294/2000, PEC 476/2001 e PEC 485/2002)
aos §§ 4° 6° e ]O do art. 66 da Constituição Fede- RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
raL" , PARECER: pela admissibilidade desta,
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA PEC-485/2002, da PEC-195/2000,
PARECER: pela admissibilidade, com emendas. PEC-196/2000, da PEC-202/2000,
Vista conjunta aos Deputados Luiz Eduardo Gree- PEC-262/2000, da PEC-267/2000,
nhalgh e Oliveira Filho, em 10/12/2002 PEC-294/2000, e da PEC-476/2001, apensadas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
18/99 - do Sr. Roberto Argenta - que "altera a reda- 214/00 - do Sr. Aldir Cabral- que "altera a redação
ção dos arts. ]O, 195,201,203 e 240 da Constitui- do §]O do art. 226 da Constituição Federal, no Ca-
ção Federal, instituindo a categoria do "Trabalha- pítulo da Famma, da Criança, do Adolescente e do
dor-Empresário", como forma alternativa de contra- Idoso."
tação de trabalho, na qual os valores corresponden- RELATORA: Deputada RITA CAMATA
tes aos encargos sobre os salários passam a inte- PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.
grar a sua remuneração, e dá outras providências." Vista conjunta aos Deputados Edir Oliveira e Zulaiê
(Apensado: PEC 220/2000) Cobra em 27/11/2002
RELATOR: Deputado VI~M~~. ROCHA O Deputado Fernando Coruja apresentou voto em
PARECER: pela admissibilidade desta, e da separado em 10/12/2002
PEC-220/2000, apensada.
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 30/10/2001

O Deputado José Dirceu apresentou voto em sepa
rado em 31/10/2001

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
83/99 - do Sr. José Genoíno - que "altera o art.
218, § 5° da Constituição Federal, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
126/99 - do Sr. Zenaldo Coutinho - que "dispõe so
bre investigação de paternidade."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela inadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
153/99 - do Sr. Welinton Fagundes - que "dá nova
redação ao § 5° do art. 40 e ao § 8° do art. 201 da
Constituição FederaL" (Apensados: PEC 163/1999 e
PEC 363/2001)
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC
163/1999, e da PEC 363/2001, apensadas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
164/99 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "inclui, no
sistema tributário nacional, imposto federal progres
sivo sobre sucessões e doações e suprime o impos
to estadual sobre transmissões "mortis causa"."
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
PARECER: pela admissibilidade.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
496/02 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "altera a
redação dos artigos 22,24,42, 129 e 144, da Cons
tituição Federal."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
542/02 - do Sr. José Roberto Batochio - que
"acrescenta dispositivos aos arts. 146 e 150, e alte
ra o inciso 111 do art. 151 da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
550/02 - do Sr. Simão Sessim - que "altera o Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, intro
duzindo artigo que garante o direito à aposentadoria
de servidores na situação que menciona."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
564/02 - do Sr. José Roberto Batochio - que "dá
nova redação ao art. 53 da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela admissibilidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 236/96
- do Sr. Luiz Mainardi - que "dispõe sobre a realiza
ção de plebiscito com relação ao voto facultativo ou
obrigatório." (Apensados: PDC 188/1999 e PDC
1618/2002)
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação des
te, do PDC-1618/2002, e do PDC-188/1999, apen
sado, com substitutivo.
Vista ao Deputado José Antonio Almeida, em
07/08/2002

PROJETO DE LEI N° 4.841/94 - Fábio Feldmann
que "determina a utilização de Embalagem Especial
de Proteção à Criança - EEPC em medicamentos e
produtos químicos de uso doméstico que apresen
tem potencial de risco à saúde"
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da emenda n° 01; da n° 02, nos
termos da subemenda, e pela prejudicialidade da
emenda nO 03.

PROJETO DE LEI N° 388/95 - do Sr. Ricardo Izar
que "dispõe sobre a execução penal." (Apensados:
PL 1147/1999, PL 1651/1999 e PL 4541/2001)

RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste,
do PL-1147/1999, do PL-1651/1999, e do
PL-4541/2001, apensados.

PROJETO DE LEI N° 715/95 - da Sra. Teima de
Souza - que "acrescenta artigo à Lei n° 7.716, de 05
de janeiro de 1989, que define crimes resultantes de
preconceitos de raça ou de cor." (Apensado: PL
1026/1995)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, edo PL-1026/1995, apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto
Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh e Vicente Arru
da, em 22/05/2001

O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou
voto em separado em 26/06/2001

PROJETO DE LEI N° 4.248/98 - do Sr. José Pimen
tel - que "dispõe sobre indenização por lesão corpo
ral e morte decorrentes de conflitos agrários."
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e da Emen
da da Comissão de Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI N° 4.268/98 - do Sr. Pedro Vala
dares - que "acrescenta parágrafo único ao art. 311
do Código de Processo Penal, Decreto-Lei n° 3.689,
de 3 de outubro de 1941."
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.445/98 - do Sr. Feu Rosa
que "revoga a Lei n° 7.960/89 que dispõe sobre pri
são temporária." (Apensados: PL 1524/1999 e PL
2857/2000)
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste,
e do PL-2857/2000, apensado, e pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito,
pela aprovação do PL-1524/1999, apensado, com
emenda.

PROJETO DE LEI N° 714/99 - do Sr. Geddel Vieira
Lima - que "altera a redação dos arts. 91 e 93 da
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execu
ção Penal, e dispõe sobre a privatização das Colôni-
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as Agrícolas, Industriais e das Casas de Albergado." RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
(Apensado: PL 2003/1999) PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade Vista ao Deputado Gerson Peres, em 22/05/2002
e má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição PROJETO DE LEI N° 4.543/01 - do Sr. José Carlos
deste, e inconstitucionalidade, injuridicidade e boa Coutinho - que "dispõe sobre a proteção e defesa
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição do da dignidade da pessoa humana."
PL-2003/1999, apensado. RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
Vista ao Deputado Osmar Serraglio, em 04/04/2002 PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida-
Os Deputados Freire Júnior e Osmar Serraglio apre- de, e, no mérito, pela rejeição.

sentaram votos em separado em 02/04/2002 PROJETO DE LEI N° 4.863/01 - do Sr. Alberto Fra-

PROJETO DE LEI N° 780/99 _ do Sr. Renato Vian- ga - que "dá nova redação ao § 5° do Art. 155 do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -

na - que "dispõe sobre a divulgação de informações Código Penal."
obtidas em virtude do exercício de cargo ou função RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
em instituição financeira ou órgão público responsá- PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
veis pela condução da política econômica nacional." técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,

com substitutivo.
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.505/00 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "determina que o material apreendido
pela Polícia Federal, fruto de contrabando e que
possa vir a ser usado no combate ao crime, deverá
ser repassado às Secretarias de Segurança Pública
Estaduais e à Polícia Federal."
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, e do Substitutivo da Comis
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Vista ao Deputado Nelson Trad, em 13/03/2002
Os Deputados Nelson Trad e Aldir Cabral apresen
taram votos em separado

PROJETO DE LEI ND 3.501/00 - do Sr. Marçal Filho
- que "acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997, determinando
que os debates entre candidatos somente podem
ser transmitidos ao vivo pela televisão."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Dr. Rosinha e Men
des Ribeiro Filho, em 07/05/2002
O Deputado Dr. Rosinha apresentou voto em sepa
rado em 16/05/2002

PROJETO DE LEI N° 4.160/01 - do Sr. Josué Beng
tson - que ''tipifica a utilização de dispositivo anti-ra
dar."

PROJETO DE LEI N° 5.144/01 - da Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a investigar a inci
dência de mortalidade materna no Brasil. - que "in
sere dispositivos no Código Penal para tipificar a
conduta do não preechimento correto de prontuários
médicos e declarações de óbito."
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.145/01 - da Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a investigar a inci
dência de mortalidade materna no Brasil. - que "al
tera dispositivos da Lei nO 6015, de 31 de dezembro
de 1973."
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.693/01 - do Sr. Nelson Pel
legrino - que "altera o art. 149 do Código Penal bra
sileiro."
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 5.829/01 - do Sr. Wagner
Rossi - que "dispõe sobre o acréscimo das penas
restritivas de liberdade para determinados delitos."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela injuridicidade, e, no mérito, pela re
jeição.

PROJETO DE LEI N° 5.831/01 - do Sr. Wagner
Rossi - que "dispõe sobre a suspensão dos benefí
cios legais do condenado a pena restritiva de liber
dade em determinados delitos."
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PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 580/95 - do Senado Federal
(PLS 50/1995) - que "dispõe sobre a nomeação dos
representantes oficiais do País em organismos inter
nacionais de caráter oficial."
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.180/97 - do Senado Federal
- (PLS 219/1996) - que "dispõe sobre o seguro con
tra acidentes pessoais, a cargo dos promotores e or
ganizadores de rodeios, em benefício dos partici
pantes desses eventos, amadores ou profissionais,
e dos seus dependentes, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.
Vista ao Deputado Edir Oliveira, em 03/12/2002

PROJETO DE LEI N° 3.888/97 - do Senado Federal
- (PLS 154/1996) - que "dispõe sobre a aplicação
de pe~alidades aos responsáveis e às instituições
de saude e de proteção social, públicas e privadas,
bem como àquelas conveniadas com o Sistema Úni
co de Saúde - SUS."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.747/98 - do Senado Federal
- (p~S. 165/.1997) - que "acrescenta artigo ao Códi
go CIVil (Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de 1916) e
parágrafo ao art. 129 do Código Penal (Decreto-Lei
n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940)"
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

VISTA CONJUNTA aos Deputados Fernando Coru
ja, Gerson Peres, Jarbas Lima, José Roberto Bato
chio e Vicente Arruda, em 29/08/2001

PROJETO DE LEI N° 4.800/98 - do Senado Federal
- (PLS 114/1997) - que "dispõe sobre a ação civil
destinada ao cumprimento da obrigação de fazer ou
de não fazer, para a preservação da honra e digni
dade de grupos raciais, étnicos e religiosos."
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM
PARECER: parecer do relator, dep marcos rolim,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.771/00 - do Sr. Salvador
Zimbaldi - que "acrescenta artigo à Lei nO 9.504, de

LUIZ EDUARDO D - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões - Art. 2411:

RELATOR: Deputado IGOR AVELlNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.491/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2281/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação em
Serviço, Sócio-Cultural de Comunicação e de De
senvolvimento Comunitário de Marizópolis a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Marizópolis, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

URGÊNCIA ART. 223 CF

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.399/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2175/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à RAJA 
Rádio Jornal de Arapoema Ltda-ME para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Arapoema, Estado do Tocantins."

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.577/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2726/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Funda
ção Exclusiva Educativa, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Cam
po Largo, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 6.760/02 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "altera a redação do art. 129, § 7°, do
Decreto-lei nO 2848, de 07 dezembro de 1940 - Có
digo Penal."
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

RELATOR: Deputado
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.
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30 de setembro de 1997, dispondo sobre a obrigato
riedade de registro dos programas de governo dos
candidatos às eleições majoritárias."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela inconstitucionalidade deste.

PROJETO DE LEI N° 2.878/00 - do Sr. Senado Fe
deral - (PLS 360/1999) - que "denomina Governa
dor Edmundo Pinto o trecho da BR-364."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa.

PROJETO DE LEI W 3.493/00 - do Senado Federal
- (PLS 354/1999) - que "institui o Dia Nacional de
Luta contra Queimaduras."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 3.675/00 - do Senado Federal
- (PLS 326/1999) - que "inscreve o nome de Chico
Mendes no "Livros dos Heróis da Pátria"."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa deste.

PROJETO DE LEI N° 6.036/02 - do Poder Executi
vo - (MSC 45/2002) - que "altera a denominação da
Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 7.261/02 - do EXEC - (MSC
903/2002) - que "dispõe sobre a intimação dos re
presentantes judiciais dos Estados e do Distrito Fe
deral."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI W 4.702194 - do Sr. Eduardo
Jorge - que "dispõe sobre a criação da Farmácia
Popular e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MARCOS ROLIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e das Emen
das da Comissão de Seguridade Social e Família.

PROJETO DE LEI N° 11/95 - do Sr. Aroldo Cedraz
- que "altera dispositivos da Lei n° 8.443, de 16 de

julho de 1992, que dispões sobre a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União."
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, e das
emendas ns. 2 e 3 da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e pela constitucio
nalidade, juridicidade e má técnica legislativa da
emenda de n. 1 da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público.

PROJETO DE LEI N° 124/95 - do Sr. Paulo Paim
que "altera a redação dos artigos 47 e 120 da Con
solidação das Leis do Trabalho." (Apensados: PL
132211995 e PL 1875/1999)
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, do PL
132211995, com emendas, do PL 1875/1999, com
emenda, apensados, e do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
com subemenda.

PROJETO DE LEI N° 1.504/96 - EDSON
EZEQUIEL - que "possibilita, à população carente,
a utilização do exame de pareamento cromossômico
(ADN), em casos de investigação de paternidade e
dá outras providências." (Apensados: PL 154211996,
PL 1780/1996, PL 2095/1996 e PL 2496/1996)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste,
do PL-154211996, do PL-2095/1996, e do
PL-2496/1996, apensados, e pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito,
pela aprovação do PL-1780/1996, apensado, nos
termos do Substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Família.
Vista conjunta aos Deputados Alexandre Cardoso,
Aloysio Nunes Ferreira, Fernando Coruja, Inaldo Le
itão e Zulaiê Cobra, em 24/04/2002

PROJETO DE LEI N° 2.071/96 - do Sr. Eduardo
Jorge - que "acrescenta parágrafo ao artigo 26 da
Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, criando
mecanismos de prevenção contra fraudes e atos de
desrespeito aos direitos no Sistema Único de Saú
de."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família.

PROJETO DE LEI N° 3.124/97 - do Sr. Barbosa
Neto - que "dispõe sobre a regulamentação da pro-
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fissão de Psicopedagogo, cria o Conselho Federal e
os Conselhos Regionais de Psicopedagogia e deter
mina outras providências."
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, e das
Emendas da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio.

PROJETO DE LEI N° 3.729/97 - do Sr. Osvaldo Co
elho - que "dispõe sobre as condições exigíveis
para a identificação do couro e das matérias-primas
sucedâneas, utilizados na confecção de calçados e
artefatos."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.989/97 - do Sr. Enio Bacci
que "dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas
e equipamentos hospitalares e dá outras providênci
as."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.025/97 - do Sr. Paulo Paim
- que "altera o art. 74 da Lei 8.213, de 24 de julho
de 1991."
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: Parecer da relatora, Dep Zulaiê Cobra,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 4.291/98 - do Sr. João Paulo
- que "dá nova redação ao artigo 13 da Lei 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, que dispõe sobre se
guro obrigatório de danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.348/98 - do Sr. Ibrahim
Abi-ackel - que "altera dispositivos da Lei n° 9.099,
de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e dá outras
providências."
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.521/98 - do Sr. Antonio Car
los Pannunzio - que "altera dispositivo da Lei nO

9.437, de 1997, dispondo sobre a autorização de
porte de arma de fogo para os Guardas Municipais."
(Apensado: PL 4588/1998)
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, e pela in
constitucionalidade do PL-4588/1998, apensado.
Vista conjunta aos Deputados André Benassi e Ger
son Peres, em 20/11/2002

PROJETO DE LEI N° 4.741/98 - do Sr. Jaques
Wagner - que "altera para dois anos o limite máxi
mo para retroação de débitos, junto a qualquer em
presa ou fornecedor."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do
Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, com subemenda.

PROJETO DE LEI N° 45/99 - do Sr. Paulo Rocha
que "veda a exigência de carta de fiança aos candi
datos a empregos regidos pela CLT."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e da emenda
da Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público.

PROJETO DE LEI N° 213/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera a n° Lei 7.408, de 25 de novembro de
1985, permitindo a tolerância de 10% (dez por cen
to) no peso bruto total e de 20% (vinte por cento) no
peso transmitido por eixos na pesagem de carga em
veículos de transporte." (Apensados: PL 665/1999 e
PL 1015/1999)
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL-665/1999, e do
PL-1015/1999, apensados, na forma do Substitutivo
da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 286/99 - da Sra. Angela Gua
dagnin - que "dá a denominação de "Aeroporto de
São José dos Campos - Professor Urbano Ernesto
Stumpf" ao aeroporto da cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comis
são de Viação e Transportes, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.306/99 - do Sr. Marcos de
Jesus - que "determina que as capelas dos hospita
is públicos não tenham imagens e nem privilegiem
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nenhuma religião, permitindo a sua utilização por RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
qualquer entidade religiosa." (Apensado: PL PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
1551/1999) e má técnica legislativa deste.
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL Vista conjunta aos Deputados José Roberto Bato-
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc- chio e Luiz Eduardo Greenhalgh, em 07/08/2002

nica legislativa deste, e do apensado, com emendas. PROJETO DE LEI N° 2.711/00 - do Sr. Milton Te-

PROJETO DE LEI N° 1.621/99 - do Sr. Gilberto mer - que "dispõe sobre a incidência do imposto de
Kassab - que "dispõe sobre a identificação dos ali- renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de
mentos oferecidos ao consumo nos estabelecimen- decisão judicial."
tos que especifica." RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
PARECER: pela inconstitucionalidade. técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comis-
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 10/1212002 são de Finanças e Tributação, nos termos do substi

tutivo.
PROJETO DE LEI N° 1.913199 - do Sr. José Rober
to Batochio - que "torna obrigatória a assistência de
advogado em transações imobiliárias, acrescentan
do parágrafo ao art. 1° da Lei n° 8.906, de 4 de julho
de 1994."
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 1.948199 - do Sr. Wilson San
tos - que "dispõe sobre proibição a incentivo fiscal."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Bispo Rodrigues, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Edir Oliveira, Luiz
Antonio Fleury e Regis Cavalcante, em 30/10/2002
O Deputado Mendes Ribeiro Rlho apresentou voto
em separado em 05/11/2002

PROJETO DE LEI N° 4.908/99 - do Sr. Nelson Mar
chezan - que "altera a Lei n° 1.283, de 18 de de
zembro de 1950, alterada pela Lei nO 7.889, de 23
de novembro de 1989, que "Dispõe sobre inspeção
industrial e sanitária dos produtos de origem ani
maI." , e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.
Vista ao Deputado Aloysio Nunes Ferreira, em
20/11/2002

PROJETO DE LEI N° 2.440/00 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "dá nova redação ao inciso I do art.
15 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997."
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

PROJETO DE LEI N° 2.660/00 - do Sr. Ricardo Ber
zoini - que "dispõe sobre leilão de bens apreendi
dos pela Receita Federal."

PROJETO DE LEI N° 3.178/00 - do Sr. Silvio Torres
- que "dispõe sobre o enquadramento de micro e
pequenas empresas no Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS, instituído pela Lei n° 9.964, de 10
de abril de 2000."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.318/00 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "modifica o Código de Trânsito Brasi
leiro, dispondo sobre a composição das Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações - JARI."
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJ ETO DE LEI N° 3.421/00 - do Sr. José Rober
to Batochio - que "altera a redação do parágrafo pri
meiro do artigo 159 do Decreto-lei n° 3.689, de 3 de
outubro de 1941 (Código de Processo Penal)."
(Apensado: PL 3888/2000)
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação des
te, com substitutivo, e pela constitucionalidade, juri
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejei
ção do PL 3888/2000, apensado.

PROJ ETO DE LEI N° 3.697/00 - da Sra. Marisa
Serrano - que "dá nova redação ao inciso 11 do art.
20 da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"estabelece as diretrizes e bases da educação naci
onal"."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 3.834/00 - do Sr. Glycon Ter
ra Pinto - que "altera o art. 267 da Lei nO 9.503, de
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23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PARECER: pela injuridicidade deste.

PROJETO DE LEI N° 3.960/00 - do Sr. Virgílio Gui
marães - que "acrescenta artigo à Lei n° 10.028, de
19 de outubro de 2000."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI N° 4.037/01 - do Sr. José Rober
to Batochio - que "dispõe sobre a penhorabilidade
do imóvel destinado ao exercício da atividade profis
sional liberal, alterando a Lei n° 8.009, de 29 de
março de 1990."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 26/11/2002

PROJETO DE LEI N° 4.157/01 - do Sr. Jaques
Wagner - que "dispõe sobre a criação, no âmbito do
Desporto Educacional, da categoria adaptada às
pessoas portadoras de deficiência."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.190/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "torna obrigatório o registro das
agências de turismo no órgão competente."
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.197/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "institui o Sistema Nacional de Informações
sobre Pessoas Desaparecidas, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela inconstitucionalidade.
Vista conjunta aos Deputados José Antonio Almeida
e Zulaiê Cobra, em 19/06/2002

PROJETO DE LEI N° 4.295/01 - do Sr. Salatiel Car
valho - que "dispõe sobre a oferta e as formas de
afixação de preços de produtos e serviços para o
Consumidor." (Apensado: PL 4396/2001)
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do SBT 1 CEICT, e do PL
4396/2001, apensado.
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 10/12/2002

PROJETO DE LEI N° 4.304/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "dá nova redação ao art. 2° da Lei
8.009, de 29 de março de 1990, que dispõe sobre a
impenhorabilidade do bem de famOia."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.
Vista ao Deputado Nelson Trad, em 05/11/2002

PROJETO DE LEI N° 4.551/01 - do Sr. Regis Ca
valcante - que "acrescenta dispositivo à Lei n°
10.169, de 29 de dezembro de 2000, que regula o
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre
emolumentos notariais para serviços de registro."
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José
Roberto Batochio, em 14/05/2002

PROJETO DE LEI N° 4.554/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre a expropriação de gle
bas em que for utilizado trabalho escravo ou análo
go, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado José Roberto Batochio, em
06/11/2002
O Deputado Fernando Coruja apresentou voto em
separado em 26/11/2002

PROJETO DE LEI N° 4.706/01 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "altera o inciso 11 do art. 5° da Lei n°
7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação
civil pública de responsabilidade por danos ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,
com emendas.

PROJETO DE LEI N° 4.731/01 - do Sr. Marcelo Tei
xeira - que "denomina" Rodovia Padre Cicero Ro
mão Batista" o trecho da BR-116 compreendido en
tre os viadutos da Av. treze de maio e Cidade dos
Funcionários, no Município de Fortaleza, Estado do
Ceará."
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, e do Substitutivo da Comis
são de Viação e Transportes.



PROJETO DE LEI ~ 5.097/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "declara Patrono da Geografia Nacional
o geógrafo Milton Santos."
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 7.032/02 - do Sr. Luciano Piz
zatto - que "cria o Parque Nacional Marinho das
Ilhas dos Currais, no Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 5.657/01 - do Sr. José Rober
to Batochio - que "acrescenta dispositivo à Lei n°
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB."
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Bispo Rodrigues, em 26/11/2002

PROJETO DE LEI N° 5.935/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "revoga o artigo 2° da Lei n° 5.553, de 6
de dezembro de 1968, que dispõe sobre a apresenta
ção e uso de documentos de identificação pessoal."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 6.871/02 - do Sr. Gastão Viei
ra - que "institui o ano de 2003 como Ano Nacional
Cândido Portinari."
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

EDUARDO
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PROJETO DE LEI N° 4.799/01 - do Sr. Custódio PROJETO DE LEI N° 5.000/01 - do Sr. Medeiros-
Mattos - que "modifica o § 1° do art. 74 do Código que "modifica a redação do art. 1°, da Lei 10173, de
de Processo Penal para nele incluir na competência 09 de janeiro de 2001." (Apensado: PL 5380/2001
do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a (Apensado: PL 5627/2001 (Apensado: PL
Administração Pública, apenados com reclusão." 5856/2001»))
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e RELATOR: Deputado GERSON PERES
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
com emenda. técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação des-

PROJETO DE LEI N° 4.812/01 - do Senado Federal te, do PL-5627/2001, e do PL-5856/2oo1, apensa-
- (PLS 264/1999) - que "acrescenta dispositivos à dos, com substitutivo, e pela constitucionalidade, ju-
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta- ridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela re-
belece as diretrizes e bases da educação nacional." jeição do PL-5380/2001, apensado.
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.850/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera o Código de Processo Pe
nai para vincular o juiz da instrução à sentença e a
Lei de Execução Penal para vincular o juiz que pro
feriu a setença à execução penal."
RELATOR: Deputado LUIZ
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.894/01 - do Sr. Jorge Pi
nheiro - que "altera o inciso I do art. 8° da Lei n°
5.700, de 1 de setembro de 1971, que dispõe sobre
a forma e apresentação dos símbolos nacionais, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo.

PROJETO DE LEI W 4.979/01 - do Sr. Silvio Torres
- que "dispõe sobre normas aplicáveis à formaliza
ção da separação, do divórcio, da partilha dos bens
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja,
Inaldo Leitão e Luiz Eduardo Greenhalgh, em
10/04/2002

PROJETO DE LEI W 4.997/01 - do Sr. José Rober
to Batochio - que "acrescenta parágrafo ao art. 126
do Código de Processo Civil."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,
com emenda.
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E-
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 7.312/02 - do Sr. Ricardo Fiu
za - que "dá nova redação aos artigos 3° , 5°, 19,
20, 26, 59, 66, 156, 186, 198, 202, 206, 216, 408,
594, 604, 763, 903, 937, 938, 1.242, 1.361, 1.572,
1.582, 1.584, 1.622, 1.647, 1.702, 1.704, 1.714,
1.716,1.720,1.767 e 1.793, da Lei nO. 10.406 de
10 de janeiro de 2002, que "Institui o Código Civil" e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: a proferir.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBlfl!IENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHA (DIA

1211212002)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 6.833/02 - do Sr. Carlos Edu
ardo Cadoca - que "introduz modificações nos arti
gos 273, 588 e 804 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil."
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.148/00 - do Sr. Romeu Qu
eiroz - que "dá ao trecho da BR-418 situado no
Estado de Minas Gerais, o nome de "Rodovia Deoli
sano Rodrigues de Sousa" ."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

Substitutivo (Art. 119, 11 e §lj

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 624/99 - do Sr. José Roberto
Batochio - que "dá nova redação ao inciso IV do art.
41 da Lei nO 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 - Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público - , e ao § 1°
do art. 370 do Decreto-lei nO 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal- , e dá outras
providências." (Apensado: PL 6536/2002 (Apensa
do: PL 6597/2002))
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2 8 Sessão
Última Sessão: 16-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 5.478/01 - do Sr. Marcos Ro
Iim - que "estabelece alterações na Lei 7210, de
1984, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 5.124/01 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "denomina Hospital Dr. Carlos Alberto
Studart Gomes o Hospital de Messejana, localizado
em Fortaleza - CE."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

LOCAL: Plenário 08 do Anexo 11

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A-

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 6.770102 - da Comissão de
Viação e Transportes - que "dispõe sobre a aplica
ção dos recursos originários da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - inci
dente sobre a importação e a comercialização de
petróleo e seus derivados, gás natural e seus deri
vados, e álcool etílico combustível, atendendo o dis
posto no § 2° do art. 1° da Lei nO 10.336, de 19 de
dezembro de 2001, cria o Fundo Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes - FNIT, e dá outras
providências." (Apensado: PL 6874/2002)
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZAno
PARECER: pela aprovação deste, e do PL
6874/2002, apensado, com substitutivo.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 5.913/01 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "dispõe sobre a proteção aos animais."
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITIAR
PARECER: pela aprovação, com emendas.
Vista ao Deputado Luiz Ribeiro, em 26/06/2002

PROJETO DE LEI N° 6.544/02 - do Sr. Mendes
Thame - que "dispõe sobre a invalidade de contrato
ou título de crédito assinado em branco, altera o art.
71 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
"Dispõe sobre a proteção do consumidor", e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 7.111/02 - do Sr. Luiz Ribeiro
- que "dispõe sobre a convocação de consumidores
para saneamento de veículos automotores, e dá ou
tras providências."

RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO

PARECER: pela aprovação.

B-
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões - Art. 2411:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.494/00 - do Senado Federal
- (PLS 268/1999) - que "dispõe sobre a estrutura
ção e o uso de bancos de dados sobre a pessoa e
disciplina o rito processual do "habeas data"."
(Apensado: PL 6981/2002)
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: pela aprovação deste, com emendas, e
da emenda n° 1, apresentada na Comissão, confor
me contemplada no texto da emenda n° 2 do relator,
e pela rejeição do PL 6981/2002, apensado.

Vista ao Deputado Luciano Zica, em 04/12/2002

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 735/99 - do Sr. Nilson Mourão
- que "estabelece horário de veiculação, pelas emis
soras de televisão, de propaganda de serviço pres
tados por meio do sistema 0900."

RELATOR: Deputado ANíBAL GOMES

PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Luciano Zica, em 26/06/2002

PROJETO DE LEI N° 1.972/99 - do Sr. Marcos Cin
tra - que "altera a Lei n° 4.771, de 15 de setembro
de 1965 - Código Florestal, dispondo sobre as áre
as de preservação permanente em áreas urbanas."

(Apensados: PL 2838/2000, PL 2995/2000, PL
4893/2001 e PL 5927/2001)
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2838/2000,
do PL 2995/2000, do PL 4893/2001, e do PL
5927/2001, apensados.

PROJETO DE LEI N° 4.052/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "altera o Decreto-lei, n° 73, de 21 de
novembro de 1966, fixando prazo máximo para pa
gamento de indenização de sinistros por parte das
sociedades seguradoras e estabelecendo a multa
aplicável no caso de seu descumprimento."
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo,
e da emenda n° 1, apresentada ao substitutivo, e
pela rejeição das emendas de nOs 2 e 3 apresenta
das ao substitutivo.
Vista ao Deputado Luiz Ribeiro, em 03/10/2001

O Deputado Luiz Ribeiro apresentou voto em sepa
rado em 10/10/2001

PROJETO DE LEI N° 4.131/01 - do Sr. Jorge Pi
nheiro - que "acrescenta o parágrafo único ao art.
3° da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, prevendo
o período de faturamento dos serviços de telefonia."

RELATOR: Deputado ANíBAL GOMES
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Almeida de Jesus e
Luiz Ribeiro, em 26/06/2002

PROJ ETO DE LEI N° 4.336/01 - do Sr. Jorge Pi
nheiro - que "obriga o estabelecimento a oferecer
três datas para o pagamento das mensalidades es
colares em instituições privadas de todos os níveis
de ensino."
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.734/01 - do Sr. Carlos San
tana - que "dispõe sobre a responsabilidade da con
cessionária distribuidora de energia elétrica pelo
ressarcimento ao consumidor por avaria causada
em aparelhos elétricos devido a bruscas variações
de tensão na rede."
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.223/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "altera os incisos I e 11 do art. 26 de Lei n°
8078, de 1990, para aumentar o prazo em que o con
sumidor tem o direito de reclamar de vícios aparentes
ou de fácil constatação em produtos e serviços."
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Outros Eventos:

Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

SEM PRAZO DETERMINADO

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
33/00 - do Sr. Gustavo Fruet - que "propõe que a
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias fiscalize a Petrobras, em sua atuação
de prevenção e controle de acidentes."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: Relatório Final pelas recomendações
elencadas nas letras "a" a "j", bem como pelo enca
minhamento das mesmas aos órgãos competentes
do Poder Executivo, por meio de Indicação.

LOCAL: Plenário OS do Anexo 11

HORÁRIO: 11 h

REUNIÃO

A-

INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS
EX-PRESIDIENTES DA COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS, NO PERíODO DE 1981 A 2002.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

1211212002)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.913/01 - do Sr. Welinton
Fagundes - que "acrescenta o inciso I ao § 2° do
art. 52 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990,
obrigando que conste do contrato de crédito ou fi
nanciamento a taxa percentual diária de desconto
aplicável no caso de liquidação antecipada de débi-

RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.250/01 - do Sr. Rubens Fur- PROJETO DE LEI N° 6.847/02 - do Sr. Marcelo Tei-
lan - que "acrescenta artigo à Lei 8899, de 29 de ju- xeira - que "dispõe sobre a conservação e manuten-
nho de 1994, obrigando a sua divulgação." ção de elevadores em edifícios públicos ou privados."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: pela aprovação, com emenda. PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.305/01 - do Sr. Sérgio Novais C-
- que "dispõe sobre a Instalação e Fiscalização das
Redes de Alta Tensão e dá outras providências."
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.589/01 - do Sr. Oscar
Andrade - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
identificação individual, por meio de código de bar
ras ou numeração do chassi, dos aparelhos ele
tro-eletrônicos fabricados no País."
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.717/01 - do Sr. Carlos Bata
ta - que "altera as Leis 3071, de primeiro de janeiro
de 1916, e 8078, de 11 de setembro de 1990, que
instituem os Códigos Civil Brasileiro e de Proteção e
Defesa do Consumidor."
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.815/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
das empresas exploradoras de serviço de radiodifu
são de sons e imagens tornarem disponível serviço
gratuito de atendimento telefônico à população para
os fins que menciona."
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI W 5.921/01 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "acrescenta parágrafo ao art. 37, da Lei
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras provi
dências"."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE
MATOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.222/02 - do Sr. Max Rosen
mann - que "dispõe sobre a vigilância e o controle
da qualidade da água para consumo humano e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 6.481/02 - do Sr. Dr. Heleno
que "torna obrigatória a existência de dispositivos
eletrônicos de segurança nos tanques armazenado
res de produtos nos postos revendedores de com
bustíveis automotivos de todo o país."
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to." (Apensado: PL 5297/2001)
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2 8 Sessão
Última Sessão: 16-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.288101 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "regulamenta anúncios vinculados aos
meios de comunicação, sobre a venda de automó
veis usados."
RELATOR: Deputado ANíBAL GOMES
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.969/02 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "estabelece a obrigatoriedade de in
cluir na nota fiscal o valor do frete do transporte de
combustíveis."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE
MATOS
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1j

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 576/99 - do Sr. Simão Sessim
- que "proíbe a instalação de aquecedores a gás no
interior de banheiros."
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1j

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.101/99 - do Sr. Ademir Lu
cas - que "define o valor da indenização a ser paga
pelas seguradoras nos sinistros com perda total do
veículo segurado."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.681/01 - do Sr. Aldo Rebelo
- que "dispõe sobre a dublagem de filmes estrangei
ros importados para exibição através de radiodifu
são de sons e imagens (televisão) por assinatura e
fitas ou discos para vídeo."
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos n° 5

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI N° 6.992/02 - do Poder Executi
vo - (MSC 493/2002) - que "autoriza a instituição
da Companhia Docas de Sepetiba SA. e a cisão da
Companhia Docas do Rio de Janeiro S.A."
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA
PARECER: pela rejeição.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 142/00 
do Sr. Marcos Cintra - que "altera o art. 10, inciso I,
da Lei nO 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 330/02 
do Sr. João Eduardo Dado - que "altera a legislação
tributária para isentar as centrais de compras que
menciona das Contribuições para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS - e para o
PIS/PASEP."
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.230/02 - do Senado Federal - (MSC 559/2002) 
que "aprova a Programação Monetária relativa ao
terceiro trimestre de 2002."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: pela aprovação.
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B-
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões - Art. 2411:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.741/00 - do Poder Executi
vo - (MSC 1657/2000) - que "altera e revoga dispo
sitivos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
define e estende às sociedades de grande porte dis
posições relativas à elaboração e publicação de de
monstrações contábeis e dispõe sobre os requisitos
de qualificação de entidades de estudo e divulgação
de princípios, normas e padrões de contabilidade e
auditoria como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público."
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejei
ção da Emenda apresentada na Comissão, e das
Emendas apresentadas ao Substitutivo.
Vista ao Deputado Márcio Fortes, em 12/12/2001

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.786/00 - do Sr. Nelo Rodol
fo - que "veda o fracionamento da unidade monetá
ria em valores inferiores ao centavo nas operações
de venda a varejo."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER VENCEDOR: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.383/01 - do Sr. Abelardo
Lupion - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de in
formação, nos rótulos das embalagens de café, da
porcentagem de cada espécie vegetal de que se
compõe o produto." (Apensado: PL 5398/2001)
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER
PARECER VENCEDOR: pela aprovação deste, e
pela rejeição do PL 5398/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 5.190/01 - do Sr. Murilo Do
mingos - que "dispõe sobre normas de segurança
para o capô dianteiro de veículos automotores de
passeio e utilitários."
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA
PARECER VENCEDOR: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.932/01 - do Sr. João Paulo
- que "estabelece o peso máximo para o saco de ci
mento."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO DO VALLE
PARECER VENCEDOR: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.940/01 - do Sr. Celso Rus
somanno - que "dispõe sobre as normas de comer
cialização de produtos e serviços ao consumidor."

RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER VENCEDOR: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.617/02 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que ''estabelece o Sistema de Proteção
aos Credores e Devedores e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA
PARECER VENCEDOR: pela rejeição.

Vista ao Deputado Jurandil Juarez, em 13/11/2002

PROJETO DE LEI N° 6.725/02 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre a demonstração soci
al das empresas e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER VENCEDOR: pela rejeição.

Vista ao Deputado Rubem Medina, em 13/11/2002

PROJETO DE LEI N° 3.854/97 - do Sr. Adão Pretto
- que "dispõe sobre a participação dos agricultores
no processo de classificação e recebimento do fumo
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Carlito Merss, em 04/12/2002

PROJETO DE LEI N° 834/99 - do Sr. Corauci Sobri
nho - que "altera dispositivos da Lei n° 8.884, de 11
de junho de 1994, que transformou o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE em
Autarquia."
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.818/00 - do Sr. José Rober
to Batochio - que "altera a Lei n° 8.036, de 11 de
maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Adolfo Marinho e Ro
naldo Vasconcellos, em 27/11/2002

PROJETO DE LEI N° 4.286/01 - do Sr. Marcos Cin
tra - que "altera dispositivos da Lei do SIMPLES."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Alex Canziani, em 19/06/2002

PROJETO DE LEI N° 4.287/01 - do Sr. Marcos Cin
tra - que "altera dispositivos da Lei do SIMPLES."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Alex Canziani, em 19/06/2002

PROJETO DE LEI N° 4.400/01 - do Sr. Pedro Eugê
nio - que "possibilita o enquadramento de diversas
empresas do setor de serviços no SIMPLES, previs
to na Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996."
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RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.720/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "altera a Lei n° 9.317 de 5 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime tribu
tário das microempresas e das empresas de peque
no porte e institui o Sistema Integrado de Pagamen
to de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 4.856/01 - do Sr. Marcos Cin
tra - que "altera a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, relativa ao Sistema Integrado de Paga
mento de Impostos e Contribuições das Microem
presas e das Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES - e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CHICO SARDELLI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.019/01 - do Sr. José Aleksan
dro - que "institui o Programa de Garantia de Preços
Mínimos para a Borracha Vegetal na Amazônia."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 5.504/01 - do Sr. José Egydio
- que "institui obrigatoriedade de inserção de foto
grafia e inscrição de dados de identificação do usuá
rio nos comprovantes de compras e no cartão de
crédito." (Apensado: PL 6337/2002)
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição
do PL 6.337/2002, apensado.

Vista ao Deputado Adolfo Marinho, em 27/11/2002

PROJETO DE LEI N° 5.731/01 - do Sr. Augusto
Nardes - que "dispõe sobre a faculdade de as em
presas de seguros privados e capitalização aderirem
ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte - SIMPLES."
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 5.984/01 - do Sr. Luiz Ribeiro
- que '10rna obrigatória às empresas a mudança no
uso de solvente tóxico e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.679/02 - do Sr. Augusto
Nardes - que "acrescenta ao artigo 2° da Lei nO
9.317, de 1996, que instituiu o SIMPLES, inciso
__estendendo o prazo de permanência no pro
grama para empresas que venham a superar o limi
te de receita bruta nele previsto."
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.758/02 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "proíbe a fabricação e comercialização
de produtos de qualquer natureza, destinados ao
público infantil, reproduzindo a forma de cigarro e si
milares."
RELATOR: Deputado ENI VOLTOLlNI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.993/02 - do Sr. Augusto
Nardes - que "institui o Fundo de Desenvolvimento
da Empresa de Micro e de Pequeno Porte - Banco
do Pequeno Empresário, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Eni Voltolini, em 27/11/2002

PROJETO DE LEI N° 2.889/97 - do Sr. João Paulo
- que "proíbe a cobrança de estacionamento nos
parques privativos em estabelecimentos comerciais
e de prestação de serviços." (Apensados: PL
1192/1999, PL 4973/2001, PL 3351/1997, PL
3356/1997, PL 3467/1997 e PL 3552/1997)
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA
PARECER: pela rejeição deste, do Substitutivo da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias, e dos PLs nOs 1.192/1999,
3.351/1997, 3.356/1997, 3.467/1997, 3.552/1997, e
4.973/2001, apensados.

PROJETO DE LEI N° 1.383/99 - do Sr. Regis Ca
valcante - que "obriga os fabricantes de bebidas e
cigarros a manterem ou financiarem instituições mé
dicas voltadas à recuperação de dependentes."
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.164/99 - do Sr. Germano
Rigotto - que "dispõe sobre a proibição de importa
ção, fabricação e comercialização de seringas reuti
lizáveis em todo o território nacional e dá outras pro
vidências."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela aprovação.

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 cen
to), nas contas pagas em hotéis, restaurantes, bares
e similares." (Apensado: PL 5497/2001)
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
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PARECER: pela rejeição deste, e do PL 5497/2001,
apensado.

PROJETO DE LEI N° 5.665/01 - do Sr. Edinho Bez
- que "dispõe sobre a limitação da propriedade de
Agências de Correios Franqueadas da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos."
RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.055/02 - do Sr. Jaques
Wagner - que "altera a redação do art. 429 da Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT, para ampliar
o percentual mínimo de aprendizes."
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Alex Canziani, em 05/06/2002

PROJETO DE LEI N° 6.217/02 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos locais
que comercializam cigarros, cigarrilhas, charutos, ca
chimbos, ou qualquer produto fumígero a exporem ad
vertências sobre os males desses produtos."
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.796/02 - do Sr. Agnelo Que
iroz - que "altera a Lei n° 9.491, de 09 de setembro
de 1997, que regula o Programa Nacional de De
sestatização."
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER
PARECER: pela rejeição.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2 8 Sessão
Última Sessão: 16-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1'

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 7.188/02 - do Poder Executi
vo - (MSC 76212002) - que "desvincula, parcialmen
te, no exercício de 2003 e subseqüentes, a aplica
ção dos recursos de que tratam os arts. 48, 49 e 50
da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, pertencen
tes à União."
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.343/99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "determina adaptação nos aparelhos com brin
quedos e equipamentos dos parques de diversões."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.340/01 - do Sr. Neuton
Lima - que "altera a Lei n° 8.078, de 1990, acres
centando o inciso XIII ao artigo 39."
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.744102 - do Sr. Bispo Wan
derval - que "estabelece normas para a divulgação de
dados sobre o consumo de combustível de veículos
automotores comercializados em território nacional."
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.901/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "dispõe sobre a criação de aeroportos
industriais voltados para o incentivo a atividades ex
portadores."

RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

LOCAL: Plenário 10 - Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A-

Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 38/02 Do Sr. Gilmar Machado 
que "requer seja realizada audiência pública para de
bater o Projeto de Lei n° 7.262, de 2002, que "Dispõe
sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras
providências" , de autoria do Poder Executivo."



RELATORA: Deputada MIRIAM REJO
PARECER: pela aprovação.

Vista à Deputada Marisa Serrano, em 13/11/2002

PROJETO DE LEI N° 6.786/02 - do Sr. Joel de Hol
landa - que "cria no âmbito do Ministério da Cultura
o Prêmio de Artes Plásticas Marcantônio Vilaça e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.081/02 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "concede benefício fiscal do im
posto de renda na alienação de imóvel tombado
pelo patrimônio histórico e artístico nacional, com
perda de valor venal decorrente do tombamento."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: Relator, Dep. Átila Lira, acata parecer
do relator anterior, Dep. Átila Lira, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.149/01 - dos Srs. Paulo Ro
cha e Professor Luizinho - que "dispõe sobre infor
mações prestadas pelas instituições de ensino su
perior ao candidato, no ato de inscrição do vestibu
lar." (Apensado: PL 5928/2001 (Apensado: PL
6707/2002))
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição
do PL-6707/2002, e do PL-592812001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 2.874/00 - da Sra. Jandira
Feghali - que "dispõe sobre o financiamento das
universidades federais e institui o Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento do Ensino Superior (FADES)."
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 5.203/01 - do Sr. Lavoisier
Maia - que "institui o programa de avaliação seriada
nas instituições federais de ensino superior." (Apen
sado: PL 5726/2001 (Apensado: PL 5793/2001))
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição
do PL 5726/2001, e do PL 5793/2001, apensados.

PROJETO DE LEI N° 6.789/02 - do Sr. Márcio Ma
tos - que "dispõe sobre o ressarcimento total ou
parcial do financiamento estudantil."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela rejeição.

B-
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REQUERIMENTO N° 39/02 Do Sr. Clementino Coe- PROJETO DE LEI N° 5.330/01 - da Sra. Nair Xavier
lho - que "requer o encaminhamento de moção de Lobo - que "acrescenta dispositivo à Lei 8685, de
repúdio ao plenário da Comissão de Educação Cul- 20 de julho de 1993, que "Cria mecanismos de fo-
tura e Desporto." mento à atividade audiovisual e dá outras providên

cias"."

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1.844/99 - do Sr. Freitas Neto
- (PLS 411/1999) - que "altera dispositivo da Lei n°
9.536, de 11 de dezembro de 1997, que regulamen
ta o parágrafo único do art. 49 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996." (Apensados: PL
190/1999 (Apensado: PL 1296/1999), PL
2655/2000, PL 2680/2000 e PL 6353/2002)
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição
do PL 190/1999, do PL 1296/1999, do PL
2655/2000, do PL 2680/2000, e do PL 6353/2002,
apensados.

C-

Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões - Art. 24 11:

PRIORIDADE

PROJ ETO DE LEI N° 6.854/02 - do SF - (PLS
244/2001) - que "altera a Lei n° 8.313, de 23 de de
zembro de 1991, que 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."
RELATOR: Deputado PAULO LIMA
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.429/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "altera a redação da Lei n°
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, dispondo sobre
os eventos públicos gratuitos promovidos pelas pre
feituras municipais." (Apensado: PL 6980/2002)
RELATOR: Deputado FLÁVIOARNS
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6980/2002,
apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.880/01 - do Sr. João Coser
- que "considera Patrimônio Nacional a "Pedra do
Penedo" , situada no Município de Vila Velha, Estado
do Espírito Santo."
RELATORA: Deputada TÂNIA SOARES
PARECER: pela aprovação deste, na forma do SBT
1 CDCMAM.
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PROJETO DE LEI N° 3.826/00 - do Sr. Agnelo Que
iroz - que "institui a Bolsa-Atleta." (Apensado: PL
4648/2001)
RELATORA: Deputada TÂNIA SOARES
PARECER: pela aprovação deste, e do PL
4648/2001, apensado, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 5.715/01 - do Sr. André Be
nassi - que "reconhece o futebol de salão - futsal,
como manifestação desportiva de criação nacional."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.282102 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "determina a inclusão de jornalistas
nas delegações esportivas oficiais brasileiras."
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.530/01 - do Sr. Wigberto
Tartuce - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento de material escolar para alunos com
provadamente carentes da rede pública de ensino
fundamental." (Apensado: PL 6157/2002)
RELATORA: Deputada MIRIAM REID
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação
do PL 6157/2002, apensado.

PROJETO DE LEI N° 6.203/02 - do Sr. Carlos Na
der - que "dispõe sobre a quantidade máxima de
alunos em sala de aula, nas turmas de ensino fun
damentai."
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.780/02 - do Sr. Airton Dipp
- que "dispõe sobre horário integral na educação
fundamental"
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.047/01 - do Sr. Givaldo
Carimbão - que "altera o art. 16 do Decreto-lei n°
236, de 28 de fevereiro de 1967, para definir os
horários de veiculação e a duração dos programas
educativos."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Osvaldo Biolchi, em 05/06/2002

PROJETO DE LEI N° 5.469/01 - do Sr. Nelson Mar
chezan - que "acrescenta parágrafo ao art. 15 da
Lei nO 9424, de 24 de dezembro de 1996, de forma
a considerar o transporte de alunos como critério
para a distribuição de recursos da cota federal do
salário-educação."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 434/99 - do Sr. Magno Malta
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino so
bre as drogas entorpecentes e psicotrópicas e sobre
prevenção das doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs) e AIDS a nível do 1° e 2° graus de ensino e
nos cursos de formação de professores, e dá outras
providências." (Apensados: PL 3099/2000, PL
5433/2001 e PL 6472/2002)
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela rejeição deste, do SBT 1 CSSF, do
PL 3099/2000, do PL 5433/2001, e do PL
647212002, apensados.

PROJETO DE LEI N° 4.164/01 - do Sr. Roberto Ro
cha - que "dispõe sobre o ensino de noções de legis
lação fiscal e tributária no ensino médio e superior."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Bonifácio de Andrada, em
13/11/2002

PROJETO DE LEI N° 5.432/01 - do Sr. Nilson Mou
rão - que "dispõe sobre a inclusão obrigatória da
disciplina Noções de Direito no currículo escolar do
ensino médio." (Apensado: PL 6448/2002)
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6448/2002,
apensado.

PROJETO DE LEI N° 5.654/01 - do Sr. Pinheiro
Landim - que "dispõe sobre obrigatoriedade do en
sino de noções de civismo nos estabelecimentos de
ensino do País."
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.123/02 - do Sr. Clementino
Coelho - que "dispõe sobre critérios de regionaliza
ção na distribuição de bolsas científicas e dá outras
providências"
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado Gastão Vieira, em 13/11/2002

PROJETO DE LEI N° 4.637/01 - do Sr. Léo Alcânta
ra - que "dispõe sobre a concessão da meia-entra
da em eventos culturais aos profissionais do ensi
no."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.371/02 - do Sr. Milton Monti
que "acrescenta novo parágrafo ao artigo ~ da Lei
10.219/2001, que Cria o Programa Nacional de Renda
Mínima vinculada à educação - Bolsa Escola'
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
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PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.871/01 - da Sra. Ana Corso
- que "assegura alínea ao § 3° do art. 18 da Lei n°
8313, de 23 de dezembro de 1991, alterado pela Lei
n° 9874, de 23 de novembro de 1999."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI W 4.146/01 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "dispõe sobre a garantia de obtenção de
vagas em creches e escolas públicas para filhos de
pessoas portadoras de deficiências, próximas de
suas residências."
RELATORA: Deputada MIRIAM REID
PARECER: pela aprovação deste.

PROJETO DE LEI N° 4.006/01 - do Sr. Themísto
cles Sampaio - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de publicação de mensagens educativas sobre os
males e os riscos do tabaco e do álcool, em cader
nos e livros escolares."
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.490/01 - do Sr. Clementino
Coelho - que "dispõe sobre a responsabilidade das
mantenedoras diante dos resultados da avaliação
de IES."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI W 5.735/01 - do Sr. Wilson San
tos - que "dispõe sobre a concessão de desconto
para professores na compra de livro didático."

RELATOR: Deputado MEDEIROS

PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.465/01 - do Sr. Gerson Pe
res - que "dispõe sobre a liberação de diplomas,
certificados e certidões de cursos formais, em todos
os níveis, para todos os efeitos de direito."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: Dispõe sobre a liberação de diplomas,
certificados e certidões de cursos formais, em todos
os níveis, para todos os efeitos de direito.

PROJETO DE LEI N° 6.099/02 - do Sr. Wilson San
tos - que "extingue as listas tríplices do processo de
escolha dos dirigentes das escolas técnicas federa
is, centros de educação tecnológica e escolas agro
técnicas federais."
RELATORA: Deputada TÂNIA SOARES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.244/01 - do Sr. Ricardo Ber
zoini - que "adiciona parágrafo ao art. 1° da Lei n°
9.870, de 23 de novembro de 1999, que dispõe so
bre o valor total das anuidades escolares e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela rejeição.

Vista à Deputada Iara Bernardi, em 27/08/2002

PROJETO DE LEI N° 5.718/01 - do Sr. Raimundo
Gomes de Matos - que "acrescenta § 2° do art. 39
da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990."
RELATORA: Deputada MIRIAM REIO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.875/02 - do Sr. Dr. Rosi
nha - que "altera o § 5° do art. 1° da Lei n° 9.870,
de 23 de novembro de 1999 que "dispõe sobre o
valor total das anuidades escolares e dá outras
providências"."
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 1.532/99 - da Sra. Angela
Guadagnin - que "dispõe sobre a elaboração e
arquivamento de documentos em meios eletro
magnéticos."
RELATOR: Deputado ZEZÉ PERRELLA
PARECER: pela aprovação deste e da emenda
apresentada na Comissão.

VISTA ao Deputado Ivan Valente, em 23/05/2001

PROJETO DE LEI N° 5.873/01 - da Sra. Teima de
Souza - que "inscreve o nome de José Bonifácio de
Andrada e Silva no Livro dos Heróis da Pátria."
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.057/02 - do Sr. Jaime Mar
tins - que "denomina "Aeroporto de Belo Horizon
te/Pampulha - Carlos Drummond de Andrade" o ae
roporto da cidade de Belo Horizonte, Estado de Mi
nas Gerais."
RELATOR: Deputado CUNHA BUENO
PARECER: pela aprovação.

PROJ ETO DE LEI N° 6.856/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui o Dia do Técnico em Seguran
ça do Trabalho, a ser comemorado em 27 de no
vembro."
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
PARECER: pela aprovação.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE R~CEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: la Sessão
Última Sessão: 17-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1'

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.080/00 - do Sr. Serafim
Venzon - que "altera a Lei n° 6.932, de 07 de julho
de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico
residente e dá outras providências."
RELATOR: Deputado_RAFAEL GUERRA
DECURSO:1 a SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1'

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.182101 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "estabelece percentual mínimo de
vagas disponibilizadas pelas Instituições de Ensino
para a Residência Médica." (Apensado: PL
519212001)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

LOCAL: Plenário 04 do Anexo 11

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A-
Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI N° 5.906/01 - do Poder Executi
vo - (MSC 1349/2001) - que "dispõe sobre a cria
ção de empregos públicos no âmbito do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, e dá outras pro
vidências."
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 6.028/01 - do Ministério Públi
co da União - (MSC 5/2001) - que "dispõe sobre
criação de cargos efetivos na carreira de Apoio Téc
nico-Administrativo do Ministério Público da União,
criação e transformação de Funções Comissiona
das, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado FEDER JUNIOR

PARECER: pela adequação financeira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 6.039/02 - do Ministério Públi
co da União - (MSC 1/2002) - que "dispõe sobre a
criação de cargos e ofícios no âmbito do Ministério
Público do Trabalho, visando à interiorização de
suas atividades, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FEDER JUNIOR
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 64/95 - da
Comissão Especial destinada a estudar alternativas
para a atualização monetária dos débito~ nas oper~

ções de crédito rural, destinadas a custeiO, comercI
alização e investimento - (CPOLAGRI) - que "altera
a legislação tributária federal, institui o Fundo de
Apoio à Agroindústria e à Fruticultura e Fundo de
Desenvolvimento Tecnológico Rural, e dá outras
providências." (Apensados: PLP's nOs 28/99 e
244/98)
RELATOR: Deputado FEDER JUNIOR
PARECER: pela incompatibilidade e pela inadequa
ção financeira e orçamentária do Projeto, dos PLP's
nOs 244/98 e 28/99, apensados, e do Substitutivo da
Comissão de Agricultura e Política Rural.

B-
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões - Art. 2411:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI W 3.956/00 - do Sr. Xico Grazia
no - que "acrescenta o artigo 28-8 à Lei n° 9.172,
de 20 de novembro de 1998, que "altera a Lei n°
8.171, de 17 de janeiro de 1991, acrescentando-lhe
dispositivos referentes à defesa agropecuária."
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 4.214/01 - do Senado Federal
- (PLS 379/1999) - que "altera os arts. 15 e 17 do
Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Priva
dos, regula as operações de seguros e resseguros e
dá outras providências." _
RELATOR: Deputado JOAO MENDES
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com emenda.

Vista ao Deputado Ricardo 8erzoini, em 20/11/2002

PROJETO DE LEI N° 4.943/01 - PODER
JUDICIÁRIO - que "cria cargos de provimento efeti
vo e funções comissionadas no Quadro de Pessoal
do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado FEDER JUNIOR



TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.294/95 - do Sr. Nilton Baia
no - que "concede isenção do Imposto sobre Produ
tos Industrializados e do Imposto de Importação aos
medicamentos, aparelhos e equipamentos adquiri
dos por pessoas portadoras de deficiência física e
dá outras providências." (Apensados: PL 1637/1996,
PL 2311/1996, PL 3849/1997 e PL 4759/1998)
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto e dos PL 's nOs
1.637/96, 2.311/96, 3.849/97 e 4.759/98, apensados.

PROJETO DE LEI N° 2.407/96 - do Sr. Eduardo
Jorge - que ''veda a dedução de despesas médicas
de qualquer espécie na apuração da base de cálcu
lo do imposto de renda das pessoas físicas."
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Família e, no mé
rito, pela aprovação, na forma do Substitutivo da
CSSF.

PROJETO DE LEI N° 4.809/98 - do Sr. José Cha
ves - que "dispõe sobre o contrato de fidúcia e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto, com emendas, bem como
das emendas nOs 1, 2, 5 e 6, e pela rejeição das
emendas nOs 3 e 4 da Comissão de Desenvolvimen
to Urbano e Interior.
Vista conjunta aos Deputados Adolfo Marinho e Ri
cardo Berzoini, em 15/05/2002

PROJETO DE LEI N° 97/99 - dos Srs. Agnelo Quei
roz e Rita Camata - que "dispõe sobre dedução de
valores aplicados pelo Estado, em ações de erradi
cação do trabalho infantil, nas dívidas mobiliárias
em que a União seja credora."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULV
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 854/99 - do Sr. Cunha Bueno
- que "dispõe sobre isenção do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados (IPI) nas aquisições de veícu
los automóveis utilizados no transporte de escola
res." (Apensado: PL 5467/2001)
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto e do PL n°
5.467/01, apensado.
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PARECER: pela adequação financeira e orçamentária. PROJETO DE LEI N° 949/99 - do Sr. Júlio Redec
ker - que "dispõe sobre isenção de impostos na im
portação de bens de capital e insumos industriais
por empresas exportadoras."
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

PROJETO DE LEI N° 966/99 - da Sra. Lidia Quinan
- que "eleva alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e do Imposto de Importação in
cidentes sobre armas de fogo, bem como armas de
brinquedo e dá outras providências." (Apensado: PL
2897/2000)
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá
ria do Projeto e do PL n° 2.897/00, apensado, e, no
mérito, pela aprovação do Projeto, com emendas, e
pela rejeição do apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.017/99 - da Sra. Luci Choi
nacki - que "determina a imposição provisória de te
tos tarifários sobre as importações agropecuárias e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado FEDER JUNIOR
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 1.208/99 - do Sr. Freire Júnior
- que "inclui, entre as áreas não tributáveis pelo
Imposto Territorial Rural, as de matas nativas."
(Apensados: PL 1957/1999 e PL 3195/2000)
RELATOR: Deputado FEDER JUNIOR
PARECER: pela incompatibilida:Je e inadequação finan
ceira e orçamentária do Projeto, do Subst~utivo da Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias e dos PL's nOs 1.957/99 e 3.195/00, apensados.

PROJETO DE LEI N° 2.262/99 - do Sr. Moacir Mi
cheletto - que "dispõe sobre a redução dos encar
gos financeiros incidentes sobre os financiamentos
agrícolas para os agricultores que utilizarem o méto
do do cultivo direto."
RELATOR: Deputado FEDER JUNIOR
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 2.435/00 - do Sr. Ary Kara
que "concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados aos veículos adquiridos para Cen
tros de Formação de Condutores." (Apensados: PL
3141/2000 e PL 3978/2000)
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto e do PL
3.141/00, apensado, e pela compatibilidade e ade
quação financeira e orçamentária do PL 3.978/00,
apensado, e, no mérito, pela rejeição de todos os
Projetos.

--------------------------""
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PROJETO DE LEI N° 3.776/00 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "isenta da apresentação de declaração
de Imposto de Renda, as Associações Comunitári
as, sem fins lucrativos."
RELATOR: Deputado JOÃO EDUARDO DADO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 3.924/00 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre isenção de Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos a equipamentos e material educativo destinados à
utilização por pessoas portadoras de deficiência."
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária.

PROJETO DE LEI N° 5.549/01 - do Sr. Marcelo Tei
xeira - que ''faculta ao mutuário do Sistema Finan
ceiro da Habitação escolher a seguradora do seu in
teresse."
RELATOR: Deputado JOSÉ LOURENÇO
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

LOCAL: Plenário 3 - Anexo 11

HORÁRIO: 14h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A-

Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 9/02 Da Sra. Luiza Erundina
que "requer a realização de uma Audiência Pública
para debater a Sugestão n° 40/02, que propõe alte
ração da Lei n° 9.958/2000, instituidora das Comis
sões de Conciliação Prévia"

B-
Sugestões:

SUGESTÃO N° 44/02 - da Associação Brasileira
dos Mutuários da Habitação - que "cria o Sistema
Nacional de Habitação (SNH), extingue o Sistema
Financeiro de Habitação (SFH), modifica a destina
ção do Sistema Rnanceiro Imobiliário (SFI), consoli
da a legislação sobre financiamentos habitacionais
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO
PARECER: pela aprovação.

SUGESTÃO W 52/02 - do Conselho Administra
tivo Municipal de Grupiara - que "dispõe sobre a
criação dos Conselhos Municipais de Justiça,
Conciliação e Mediação e dá outras providênci
as."
RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO
PARECER: pela rejeição.

SUGESTÃO N° 56/02 - da Associação Comunitária
do Chonin de Cima - que "dá denominação de 'Pe
dro Tassis' à Rodovia BR 116 no perímetro urbano
da cidade de Governador Valadares."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela aprovação.

SUGESTÃO N° 60/02 - do Sindicato dos Servido
res do Poder Judiciário no Estado de Sergipe. 
que "dispõe sobre a criação implantação, estrutu
ra e funcionamento da Central de Mandado do
Poder Judiciário da União, Estados, Distrito Fe
deral, Territórios e outras providências correlatas
etc ..."
RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO
PARECER: pela rejeição.

SUGESTÃO N° 70/02 - do Conselho Administrativo
Municipal de Grupiara - que dispõe sobre "normas
gerais para concursos na área jurídica de nível su
perior"
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela rejeição.

SUGESTÃO N° 74/02 - do Conselho Administrativo
Municipal de Grupiara - que "dispõe sobre a audiên
cia preliminar, alterando o art. 331 do Código de
Processo Civil"
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela aprovação.

SUGESTÃO N° 75/02 - do Conselho Administrativo
Municipal de Grupiara - que "dispõe sobre a funda
mentação das decisões judiciais, alterando o art.
458 do Código de Processo Civil"
RELATOR: Deputado ANíBAL GOMES
PARECER: pela rejeição.

SUGESTÃO N° 81/02 - da Associação dos Advoga
dos de São Paulo - que "altera o art. 511 do Código
do Processo Civil, suprimindo a incidência da taxa
judiciária nos embargos do devedor."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela aprovação.
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

LOCAL: Plenário 16, do Anexo 11.

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A-
Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 23/02 Do Sr. Luciano lica 
que "solicita que sejam convidados as autoridades
técnicas, a seguir listados, para ouvida em audiên
cia pública, objetivando expor suas considerações
ao Projeto de Lei nO 454, de 1999, e seus apensos,
PL's nOs 459/99 e 1.672/99."

REQUERIMENTO W 24/02 Do Sr. Luciano lica 
que "requer que sejam convidados o Presidente da
Centrais Elétricas do Pará S. A - Rede Celpa; repre
sentantes do Sindicatos dos Urbanitários do Pará;
os Professores da Universidade de São Paulo, Sr.
Sinclair Mallet-Guy Guerra e Dorival Gonçalves Jú
nior; e o Administrador José Paulo Vieira, para de
bate em Audiência Pública sobre a tarifa de energia
elétrica no Estado do Pará e o repasse dos ganhos
de produtividade da Rede Celpa para outras empre
sas do mesmo grupo, o Grupo REDE."

B-
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões - Art. 24 11:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 265/99 - do Sr. Cunha Bueno
- que "dispõe sobre o ressarcimento a consumido
res de eletricidade por interrupção de suprimento,
alterando o art. 6° da Lei n° 8.987, de 13 de feverei
ro de 1995."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO JORGE.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Fernando Ferro, em 04/12/2002.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

Decurso: 4a Sessão
Última Sessão: 12-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.111/02 - do Sr. Mendes
Thame - que "proíbe o uso de amianto ou asbesto
em materiais de fricção e outros componentes auto
motivos." (Apensado: PL 6112/2002)
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A-
Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 89/02 Da Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacion - que "requeiro
a Vossa Excelência que submeta ao Plenário, nos
termos do Art. 117, inciso XIX do Regimento Inter
no, Moção de regozijo e louvor ao Comando do
Exército pelas ações de assistência às populações
das regiões fronteiriças do Brasil e da Amazônia."

REQUERIMENTO N° 90/02 Da Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacion - que "requeiro
a Vossa Excelência que submeta ao Plenário, nos
termos do Art. 117, inciso XIX do Regimento Inter
no, Moção de regozijo e louvor ao Comando da Ma
rinha pelo apoio na área de saúde às populações ri
beirinhas da Região Amazônica."

REQUERIMENTO N° 91/02 Da Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacion - que "requeiro
a Vossa Excelência que submeta ao Plenário, nos
termos do Art. 117, inciso XIX do Regimento Inter
no, Moção de regozijo e louvor ao Comando da Ae
ronáutica pelo apoio aos programas de assistência
às populações de assistência às populações ribeiri
nhas da Região Amazônica."

B-
Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

MENSAGEM N° 1.106/01 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o texto da Convenção Conjunta sobre o Gerencia
mento Seguro do Combustível Irradiado e dos Rejei
tos Radioativos, celebrada em Viena, no âmbito da
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA),
em 05 de setembro de 1997."
RELATOR: Deputado HÉLIO COSTA
PARECER: pela aprovação.

PRIORIDADE

MENSAGEM N° 421/02 - do EXEC - que "encami
nha texto do Acordo Regional de Cooperação para
a Promoção da Ciência e da Tecnologia Nucleares
na América latina e no Caribe - ARCAl, celebrado
no âmbito da Agência Internacional de Energia Atô
mica (AIEA)."
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
PARECER: pela aprovação.
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MENSAGEM N° 447/02 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo que modifica o Acordo de Segurida
de Social de 1993 entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do
Chile, celebrado em Arica, República do Chile, em
20 de março de 2002."
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 579/02 - do Poder Executivo - que
"encaminha Mensagem relativa à solicitação de
aprovação para fazer a declaração facultativa pre
vista no artigo 22 da Convenção das Nações Unidas
contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes, reconhecendo
a competência do Comitê contra a Tortura para re
ceber e analisar denúncias de violações dos disposi
tivos da Convenção."
RELATOR: Deputado MILTON TEMER
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 674/02 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Comesso Nacional o
texto do Acordo de Assistência Mútua entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Gover
no da Federação da Rússia para Prevenção, Inves
tivação e Combate a Infrações Aduaneiras, celebra
do em Brasília, em 12 de dezembro de 2001."
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 370/01 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da Convenção para a Redução dos Casos de
Apatrídia, celebrado em 30 de agosto de 1961."
RELATOR: Deputado JOSÉ LOURENÇO
PARECER: pela aprovação.

C-

Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões - Art. 2411:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.011/97 - do Sr. Senado Fe
deral - (PLS 122/1995) - que "estabelece medidas
de proteção aos interesses brasileiros contra práti
cas discriminatórias adotadas por outros países."
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Neiva Moreira, em 27/11/2002
O Deputado Pedro Valadares apresentou voto em
separado em 15/08/2001

PROJETO DE LEI N° 7.195/02 - do Senado Federal
- (PLS 139/2002) - que "altera a Lei nO 9.636, de 15
de maio de 1998, a fim de dispor sobre a situação
de escrituras públicas antigas, outorgadas a adqui
rentes de imóveis conceituados como terrenos de
marinha e seus acrescidos, bem ainda de imóveis
construídos sobre acrescidos de marinha, nas con
dições que especifica."
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.209/02 - do EXEC - (MSC
805/2002) - que "dispõe sobre a Taxa de Fiscaliza
ção dos Produtos Controlados pelo Exército Brasilei
ro - TFPC e altera dispositivos do Decreto no
24.602, de 3 de julho de 1934, que dispõe sobre ins
talação e fiscalização de fábricas e comércio de ar
mas, munições, explosivos, produtos químicos
agressivos e matérias correlatas."
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.662/00 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "concede anistia de multas aplicadas a
militares com base no art. 15, inciso I, "e", da Lei n°
8.025, de 12 de abril de 1990."
RELATOR: Deputado HÉLIO COSTA
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Marcelo Barbieri, Mil
ton Temer e Waldir Pires, em 22/05/2002

PROJETO DE LEI N° 3.670/00 - da Sra. Laura Car
neiro - que "dispõe sobre a prorrogação dos contra
tos temporários no âmbito das Organizações Milita
res do Ministério da Marinha."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULV
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.008101 - do Sr. Roberto Jef
ferson - que "concede pensão especial, correspon
dente à deixada por terceiro-sargento das Forças
Armadas, aos militares integrantes do destacamento
brasileiro - FAIBRAS - , que compôs a Força Intera
mericana de Paz, que tenham sido licenciados do
serviço ativo, após o retorno da FAIBRAS ao Brasif'
RELATOR: Deputado MILTON TEMER
PARECER: pela rejeição.
Vista à Deputada Elcione Barbalho, em 10/10/2001

PROJETO DE LEI N° 4.039/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "regulamenta a garantia de assistência jurí
dica gratuita aos policiais civis e militares, e bombei
ros militares, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado HERÁCLITO FORTES
PARECER: pela rejeição.



53742 Quarta-feIra 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

PROJETO DE LEI N° 4.491/01 - dos Srs. José Dir
ceu e Paulo Delgado - que "dá nova redação ao in
ciso V do art. 29 da Lei n° 7501, de 27 de junho de
1986, a qual "institui o regime jurídico dos funcioná
rios do Serviço Exterior e dá outras providências" ."
RELATOR: Deputado MILTON TEMER
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio, em
17/10/2001

PROJETO DE LEI N° 4.696/01 - do Sr. Renildo Leal
- que "acrescenta uma alínea "d" ao § 11 do art. fjO
e um parágrafo único ao art. 12, ambos do Decre
to-lei n° 667, de 2 de julho de 1969, que "reorganiza
as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Mili
tares dos Estados, dos Terrritórios e do Distrito Fe
deral, e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER
PARECER: pela aprovação deste, e da ESB 1
CREDN, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 7.105/02 - do Sr. Airton Dipp
- que "dispõe sobre o reconhecimento da condição
de ex-eombatente dos militares brasileiros que inte
graram o 2Cf' Contingente do Batalhão de Suez, em
1967."
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
PARECER: pela rejeição.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLlCA_E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, VIOLENCIA

E NARCOTRÁFICO

LOCAL: Plenário 6, Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
A-
Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI N° 84/99 - do Sr. Luiz Piauhylino
- que "dispõe sobre os crimes cometidos na área de
informática, suas penalidades e dá outras providên
cias." (Apensados: PL 2557/2000 (Apensado: PL
2558/2000) e PL 3796/2000)
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO
PARECER: Parecer Reformulado do Relator, Dep.
Nelson Pellegrino, pela aprovação deste, do PL
2557/2000, do PL 2558/2000, e do PL 3796/2000,
apensados, com substitutivo.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 281/02 
do Sr. José Carlos Martinez - que "altera o artigo 16
da Lei Complementar nO 97, de 9 de junho de 1999,
dispondo sobre as atribuições subsidiárias das For
ças Armadas."
RELATOR: Deputado EDIR OLIVEIRA
PARECER: pela rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 5.237/01 - do Sr. Carlos San
tana - que "dispõe sobre o direito de greve dos poli
ciais, vedando-se o emprego de armas durante as
manisfestações."
RELATOR: Deputado CABO JÚLIO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 6.570/02 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "acrescenta o art. 351-A ao Decreto-Lei
n° 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal."
RELATOR: Deputado PAULO JOSÉ GOuvÊA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.663/02 - do Sr. Geraldo Ma
gela - que "introduz alínea m no inciso 11 do art. 61
do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei n° 2848, de
7 de dezembro de 1940)."
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 7.042/02 - do Sr. Bispo Wan
derval - que "institui o Sistema Nacional sobre Pes
soas Desaparecidas, altera a Lei n.o 4.898, de 9 de
dezembro de 1965, e dá outras pro,!idência~."

RELATOR: Deputado PAULO JOSE GOUVEA
PARECER: pela aprovação.

B-
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões - Art. 2411:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.498/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "estabelece regras gerais para a aquisição
de viaturas policiais operacionais."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela aprovação deste e da emenda
apresentada na CREDN.

PROJETO DE LEI N° 2.754/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "dispõe sobre o fornecimento da localiza
ção de telefones celulares aos organismos policiais,
pelas empresas prestadoras de serviço telefônico."
(Apensado: PL 4536/2001)
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação
do PL-4536/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.452/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação de aparelhos sensores e bloqueadores
de vazamento de gás utilizados nos locais que es
pecifica."
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA
PARECER: pela aprovação deste, e da EMR-1
CEICT => PL-4452/2001, com emendas.



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira II 53743

PROJETO DE LEI N° 5.011/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que ''proíbe o transporte de presos con
denados ou à disposição da Justiça em transportes
coletivos."
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 5.629/01 - do Sr. Jaques
Wagner - que "dispõe sobre a utilização de tecnolo
gia GPS na prevenção de assaltos a veículos de
transporte rodoviário de passageiros."
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.727/01 - do Sr. Mário Assad
Júnior - que "altera a redação da Lei n°
10.201/2001, acrescentando às fontes já previstas
para o FNPS os recursos financeiros apreendidos
de operações ilegais ou criminosas."
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.411/02 - do Sr. Alberto Fraga
- que "estabelece a especialização de polícias milita
res do Distrito Federal no policiamento escolar."
RELATOR: Deputado TADEU FILlPPELLI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.413/02 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "determina que as lotéricas e agências dos
Correios sejam atendidas por serviços de transpor
tes de valores."
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 05/06/2002

PROJETO DE LEI N° 6.508/02 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "institui o cadastro nacional de infra
ções penais e dá outras providências."

RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.651/02 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dá nova redação ao dispositivo da
Lei n° 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que insti
tui o Fundo Nacional de Segurança Pública, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.717/02 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre o repasse de verbas
do Governo Federal para a construção de unidades
penitenciárias nos Estados e no Distrito Federal, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPO~ÇÕESEMFASEDERECEBIMENTO

DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3 a Sessão
Última Sessão: 13-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJ ETO DE LEI N° 7.304/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimen
to de colete à prova de balas aos policiais militares e
civis dos Estados e do DF."
RELATOR: Deputado EDIR OLIVEIRA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

LOCAL: Plenário 7 Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

A-

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI N° 3.321/00 - CPI 
MEDICAMENTOS - que "dispõe sobre a definição
de mercado relevante no setor de produtos farma
cêuticos das linhas humana e veterinária e a deter
minação do preço máximo de venda ao consumidor,
nos casos que especifica."
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.377/95 - do Sr. Eduardo jor
ge - que "regulamenta as ações e os serviços da saú
de do trabalhador no Sistema Único de Saúde-SUS."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá e
Dr. Rosinha, em 04/12/2002

B-
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões - Art. 2411:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 863/99 - do Sr. Cunha Bueno
- que "regulamenta o art. 245 da Constituição Fede
ral." (Apensado: PL 2704/2000)
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-2704/2000,
apensado.
Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 12/12/2001

O Deputado Dr. Rosinha apresentou voto em sepa
rado em 21/03/2002
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PROJETO DE LEI N° 898/99 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "revoga dispositivos da Lei n° 9.796, de
5 de maio de 1999, que "dispõe sobre a compensa
ção financeira entre o Regime Geral de Previdência
Social e os regimes de previdência dos servidores
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios nos casos de contagem recíproca do
tempo de contribuição para efeito de aposentadoria,
e dá outras providências", estende sua aplicação à
compensação financeira entre os regimes próprios
de previdência social dos servidores de que trata, e
dá outras providências." (Apensado: PL 3907/2.000)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SA
PARECER: pela aprovação deste, e do
PL-3907/2000, apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 975/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - 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 física e dá 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 Darcísio Perondi, em 10/10/2001

PROJ ETO DE LEI N° 2.115/99 - do Sr. Saraiva Feli
pe - que "autoriza a internação de pacientes parti
culares nos hospitais públicos do SUS."
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES

PROJETO DE LEI N° 939/99 - do Sr. Geddel Vieira PARECER: pela aprovação deste.

Lima - que "dispõe sobre a aplicação do § ]O do art. PROJETO DE LEI N° 684/99 - do Sr. Freire Júnior-
201 da Constituição Federal, com a redação dada que "obriga os hospitais, casas de saúde e estabe-
pela Emenda Constitucional nO 20, de 1998 - Apo- lecimentos assemelhados a manter enfermeiros di-
sentadoria no Regime Geral de Previdência SociaL" plomados nas condições que especifica." (Apensa-
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ do: PL 6332/2002)
PARECER: pela aprovação. RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
Vista à Deputada Angela Guadagnin, em PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo,
04/12/2002 e pela rejeição do PL-6332/2002.

PROJETO DE LEI N° 6.670/02 - do Senado Federal PROJETO DE LEI N° 750/99 - do Sr. Pedro Eugê-
- que "altera a Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de nio - que "altera a Lei n° 9.717, de 27 de novembro
1988, para incluir entre os rendimentos isentos do de 1998, que dispõe sobre "regras gerais para a or-
imposto de renda os proventos percebidos pelos ganização e o funcionamento dos regimes próprios

de previdência social dos servidores públicos da
portadores de hepatopatia grave." (Apensado: PL União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípi-
4819/2001 (Apensados: PL 4994/2001, PL os, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, e
5550/2001, PL 5592/2001 e PL 6606/2002» dá outras providências" ." (Apensados: PL
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO 1646/1999 e PL 2374/2000)
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4994/2001, RELATORA: Deputada RITA CAMATA
do PL 5550/2001, do PL 5592/2001, e do PL PARECER: pela aprovação deste, do PL 1.646/99 e
6606/2002, apensados, e pela aprovação do PL PL 2.374/00, apensados, e da emenda 1/99; pela
4819/2001, apensado, com substitutivo. aprovação parcial das emendas 3 e 4/99; e pela re-
Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 04/12/2002 jeição das emendas 2 e 5/99, apresentadas na Co-

missão, com substitutivo.
PROJETO DE LEI N° 7.073/02 - PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA - que "dispõe sobre a identificação, a
inscrição e a contribuição do segurado especial."
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Raimundo Gomes de Matos, em
13/11/2002

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 502/95 - do Sr. Franco Mon
toro - que "assegura aos trabalhadores e emprega
dores participação na direção da Previdência Social
e promove sua descentralização administrativa."
(Apensado: PL 541/1995)
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição
do PL-541/1995, apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.632/98 - do Sr. Germano
Rigotto - que "altera dispositivo do art. 22 da Lei n°
8.212, de 1991, com a redação que lhe foi dada
pelo art. 1° da Lei n° 9.528, de 1997, acrescenta pa
rágrafo ao referido art. 22 da Lei n° 8.212/91 e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI N° 14/99 - do Sr. Paulo Rocha 
que "altera o artigo 224 do Decreto-Lei n° 5.452, de 1°
de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Traba
lho."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

, ••••• _ ••_. ••••~_.00
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PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 2.343/00 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "determina a proibição de disponibilizar
comercialmente o bronzeamento artificial." (Apensa
do: PL 4557/2001 (Apensado: PL 6342/2002 (Apen
sado: PL 6537/2002)))
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: pela rejeição deste, do PL-6342/2002, e
do PL-6537/2002, e pela aprovação do
PL-4557/2001, apensado.

PROJ ETO DE LEI N° 2.410/00 - do Sr. Eduardo
Barbosa - que "dispõe sobre a obrigatoriedade das
instituições financeiras e bancárias se equiparem
tecnologicamente para prestar atendimento à popu
lação portadora de deficiência." (Apensados: PL
2580/2000, PL 3443/2000, PL 5048/2001, PL
5525/2001 e PL 6500/2002)
RELATORA: Deputada L1DIA OUINAN
PARECER: pela aprovação deste, do PL
2580/2000, do PL 3443/2000, do PL 504812001, do
PL 5525/2001, e do PL 6500/2002, apensados, com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.816/00 - do Sr. Rubens Bu
eno - que "altera a redação do art. 126 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, para determinar pra
zo para julgamento de recursos interpostos junto ao
Conselho de Recursos da Previdência Social."
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.969/00 - do Sr. Milton Te
mer - que "acrescenta parágrafo único ao art. 40 da
Consolidação das Leis do Trabalho."
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Dr. Rosinha e Lidia
Ouinan, em 05/06/2002
Os Deputados Lidia Ouinan e Dr. Rosinha apresen
taram votos em separado

PROJETO DE LEI W 2.984/00 - do Sr. Geraldo Ma
gela - que "dispõe sobre a profissão de Técnico em
Nutrição e Dietética, regula o seu exercício, e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.183/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - 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° 3.223/00 - do Sr. Virgílio Gui
marães - que "acrescenta dispositivos à Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991, para instituir o bônus
previdenciário."
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHAU
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.410/00 - da Sra. Alcione
Athayde - que "acrescenta inciso ao artigo 16 da Lei
n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, para obrigar
que os medicamentos de uso contínuo tenham em
balagens de pelo menos trinta unidades."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE
MATOS
PARECER: pela aprovação.
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em
12/09/2001

PROJETO DE LEI N° 3.504/00 - do Sr. Rubens Bu
eno - que "determina a obrigatoriedade dos hospita
is de grande porte contarem com cirurgiões-dentis
tas em seus corpos clínicos."
RELATOR: Deputado JORGE ALB ERTO
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá e
Ursicino Queiroz, em 08/05/2002

PROJETO DE LEI N° 3.750/00 - do Sr. José índio 
que "acrescenta §§ 12 e 13 ao art. 22 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, para prever contribui
ção previdenciária substitutiva das empresas em re
lação aos segurados que prestem serviço por inter
médio de cooperativas de trabalho."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Tarcisio Zimmermann, em
15/05/2002

PROJETO DE LEI N° 3.799/00 - do Sr. Darcísio Pe
rondi - que "acrescenta parágrafo ao artigo 34 da
Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe so
bre os planos privados de assistência à saúde e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.873/00 - do Sr. Corauci So
brinho - que "dispõe sobre o cálculo do imposto de
renda de proventos, quando recebidos simultanea
mente a rendimentos do trabalho."
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI
PARECER: pela rejeição.
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PROJETO DE LEI N° 4.079/01 - do Sr. Henrique
Fontana - que "altera a Lei nO 9.656, de 03 de junho
de 1998, que "dispõe sobre os planos e seguros pri
vados de assistência à saúde", incluindo os medica
mentos de uso contínuo no rol dos serviços a serem
oferecidos pelas empresas do setor."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.083/01 - do Sr. Pedro Bit
tencourt - que "altera o § 5° do art. 47 da Lei n°
8.212 de 24 de julho de 1991, que fixa o prazo de
validade da Certidão Negativa de Débito - CND."
(Apensados: PL 4088/2001, PL 4656/2001 e PL
5367/2001)
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: pela aprovação deste, do PL
4088/2001, e do PL 5367/2001, apensados, com
substitutivo, e pela rejeição do PL 4656/2001, apen
sado.

PROJETO DE LEI N° 4.251/01 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "concede isenção de pagamento de pe
dágio para os veículos automotores de propriedade
de pessoas portadoras de deficiência física." (Apen
sados: PL 6379/2002 e PL 6268/2002)
RELATOR: Deputado LAMARTINE POSELLA
PARECER: pela aprovação deste, do
PL-6268/2002, e do PL-6379/2002, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.350/01 - do Sr. Josué Beng
tson - que "dispõe sobre a concessão de passe livre
às pessoas portadoras de hanseníase no transporte
público coletivo rodoviário interestadual."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 08/05/2002

PROJETO DE LEI N° 4.448/01 - do Sr. João Paulo
- que "cria o índice Nacional de Responsabilidade
Social e o Cadastro de Inadimplentes Sociais 
CADIS." (Apensado: PL 4512/2001)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: pela aprovação deste, e do
PL-4512/2001, apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.616/01 - do Sr. De Velasco
- que "institui o dia Nacional de Mutirão da Saúde."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.660/01 - do Sr. Inocêncio
Oliveira - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 9.656,
de 03 de junho de 1998, que "dispõe sobre os pia
nos e seguros privados de assistência à saúde.""
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.774/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "delibera sobre a contagem de tem
po para aposentadoria, dos serviços prestados por
cidadãos em órgãos públicos e empresas privadas
na prática de estágio."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE
MATOS
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.958/01 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "dispõe sobre a classificação dos fár
macos antiinfecciosos, segundo a sua importância
para a saúde humana e para uso veterinário, acres
centa dispositivos ao Decreto-Lei n° 467, de 13 de
fevereiro de 1969, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.260/01 - da Sra. Laura Car
neiro - que "altera a Lei n° 8069, de 13 de julho de
1990, incluindo artigo após o art. 197 e inserindo §§
3° e 4° no art. 214." (Apensado: PL 6151/2002)
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíuo
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação
do PL-6151/2002.

PROJETO DE LEI N° 5.311/01 - do Sr. Paulo Paim
- que "altera a redação do art. 45 da Lei 8212, de
24 de julho de 1991, e do art. 96, da Lei 8213, de 24
de julho de 1991, para eliminar a cobrança de
acréscimos legais na hipótese de indenização em
relação a tempo de serviço anterior à obrigatorieda
de de filiação à Previdência Social."
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.358/01 - do Sr. Simão Ses
sim - que "dispõe sobre a complementação da apo
sentadoria dos empregados da Casa da Moeda do
Brasil e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 5.382/01 - do Sr. Almeida de
Jesus - que "prioriza a destinação de unidades ha
bitacionais construídas com recursos orçamentári
os." (Apensado: PL 6550/2002)
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-6550/2002.
PROJETO DE LEI N° 5.405/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "determina a obrigatoriedade de existência
nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios de
unidades especializadas de polícia para atendimen
to da mulher, do idoso, da criança e do adolescente,
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das minorias e das vítimas de crimes de preconceito
de raça, cor ou religião e investigação de crimes
ambientais, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de
Comissão 1 CSSF.

PROJETO DE LEI N° 5.445/01 - do Sr. Jaime Mar
tins - que "acrescenta inciso ao art. 32 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional"."
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA
PARECER: parecer do Relator pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 5.494/01 - do Sr. Léo Alcânta
ra - que '10rna gratuita a procuração pública para
fins de recebimento de benefícios previdenciários."
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.519/01 - do Sr. Paulo Octá
vio - que "concede Pensão Especial ao Senhor Ro
sentai Ramos da Silva e dá outras providências."
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.535/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "toma obrigatória a existência de
ambulância e de profissionais da área de saúde nos
postos da Polícia Rodoviária Federal."
RELATOR: Deputado LAMARTINE POSELLA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.538/01 - do Sr. Lamartine
Posella - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da re
alização do teste anti-HIV em mulheres grávidas nas
redes de saúde pública e/ou privada, como preven
ção contra a disseminação da AIDS."
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.598/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "permite ao proprietário de imóvel
rural abater do Imposto de Renda os gastos com
produtos farmacêuticos adquiridos para seus traba
lhadores."
RELATOR: Deputado LAMARTINE POSELLA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.720/01 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "acrescenta § 6° do art. 55 da Lei n°
8.212, para prever que as instituições religiosas fi
quem isentas do pagamento de contribuições para a
Seguridade Social."
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA

PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.734/01 - do Sr. Ricardo Fer
raço - que "altera a Lei nO 9.394, de 20 de dezem
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 5.827/01 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a criação de espaço re
servado, em bares, lanchonetes, restaurantes e si
milares, para pessoas portadoras de deficiência físi
ca e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

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 trabalha
dor filiado ao Regime Geral da Previdência Social
que tenha perdido a qualidade de segurado."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.930/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "prevê o pagamento de auxílio-funeral
aos segurados da Previdência Social."
RELATOR: Deputado EULER MORAIS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.002/01 - do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe que toda a escola de ensino funda
mentai, seja obrigada a dispor de profissional da
área de fonoaudiologia."
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.069/02 - do Sr. Rafael Gre
ca - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de equipa
mento e farmácia básica de reanimação, por parte
das clinicas que realizam cirurgias, e dá outras pro
vidências."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.078/02 - do Sr. Wigberto
Tartuce - que "acrescenta dispositivo à Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943, para garantir segu
ro de vida aos jornalistas profissionais."
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI N° 6.121/02 - do Sr. Enio Bacci
que "dispõe sobre o direito do consumidor de con
sultar nas farmácia e drogarias o Dicionário de
Especialidades Farmacêuticas - DEF, para conhe
cer o nome genérico dos medicamentos."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.234/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre o tratamento dos casos
de hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria di
agnosticados precocemente."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.251/02 - do Sr. Carlos Na
der - que "dispõe sobre incentivos fiscais para doa
ções de refeições destinadas a distribuição a pesso
as carentes."
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELlCIANO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.325/02 - do Sr. Neuton
Lima - que "altera para sessenta anos a idade do
idoso constante do art. 1 da Lei n°. 10.048, de 8 de
novembro de 2000."
RELATOR: Deputado DA. BENEDITO DIAS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.397/02 - do Sr. Flávio Arns
- que "institui a data de 16 de novembro, como o
"Dia Nacional dos Ostomizados" ."
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.468/02 - do Sr. Vicente Ca
ropreso - que "acrescenta § 5° ao Art. 18 da Lei n°
3.268, de 30 de setembro de 1957, para dispor so
bre a inscrição do registro profissional de médico em
caso de exercício da atividade em cidades de fron
teiras entre Estados jurisdicionados à diferentes
Conselhos Regionais."
RELATOR: Deputado DARGÍSIO PERONDI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.482/02 - do Sr. Osmânio
Pereira - que "dispõe sobre a possibilidade de as
empresas ou capitais estrangeiros participarem dire
ta ou indiretamente no setor de alta complexidade
de prestação de serviços de saúde."
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a Sessão
Última Sessão: 17-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.540/01 - do Sr. Lamartine
Posella - que "dispõe sobre a criação do Serviço de
Atendimento à Mulher - SAM, no âmbito das Dele
gacias Circunscricionais, para o atendimento imedi
ato, às mulheres vítimas de violência e maus tratos
e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.741/01 - dos Srs. Ana Cor
so e Iara Bernardi - que "dispõe sobre a criação dos
Comitês de Estudos e Prevenção à Mortalidade Ma
terna nos Estados e Municípios e dá outras provi
dências." (Apensado: PL 6807/2002)
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.334/02 - PODER
EXECUTIVO - que "dispõe sobre a concessão da
aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa
de trabalho ou de produção e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12, Anexo 11

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

""_.._,,"--,-_._----------------------------
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PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.497/01 - da Sra. Rita Cama
ta - que "dispõe sobre os termos e limites do exercí
cio do direito de greve pelos servidores públicos."
(Apensados: PL 566212001, PL 603212002, PL
6141/2002, PL 6668/2002 e PL 6775/2002)
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1
CTASP, da EMC 3 CTASP, do PL 566212001, do PL
603212002, do PL 6141/2002, do PL 6668/2002, e
do PL 6775/2002, apensados, com substitutivo, e
pela rejeição da EMC 2 CTASP.

PROJETO DE LEI N° 6.029/01 - MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO - que "dispõe sobre a criação
de cargos efetivos na carreira de Apoio Técni
co-Administrativo do Ministério Público da União e
de funções Comissionadas no Ministério Público Mi
�itar' e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI W 6.600/02 - TST - que "dispõe
sobre a criação de cargos de provimento efetivo no
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Traba-
lho da 8a Região." _
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS KONDER
REIS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.023/02 - TRIBUNAL DE
JUSTiÇA DO DF - que "altera a Organização Judi
ciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabele
cida pela Lei n° 8185, de 14 de maio de 1991, com
as modificações introduzidas pelas Leis n° 8.407, de
10 de janeiro de 1992, n° 9.248, de 26 de dezembro
de 1995 e n° 9.699, de 08 de setembro de 1998."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: pela aprovação, com emendas.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.343/89 - da Sra. Rita Cama
ta - que "SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
AO PROJETO DE LEI W 3.343-B, DE 1989, que
"dispõe sobre o acréscimo de inciso VII ao art. 131
da Consolidação das Leis do Trabalho"."
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.918/00 - do Sr. Henrique
Fontana - que "dispõe sobre a licença remunerada
do empregado candidato a cargo eletivo."
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: pela aprovação.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões - Art. 24 11:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.696/98 - do Poder Executi
vo - (MSC 954/1998) - que "acrescenta dispositivos
à Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo so
bre execução na Justiça do Trabalho." (Apensado:
PL 4814/1998)
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: Favorável a este e à emenda n° 02/98,
com substitutivo; contrário ao Projeto de Lei nO
4.814/98 e à emenda n° 01/98 e pela prejudicialida
de da emenda n° 03/98.

PROJETO DE LEI N° 1.846/99 - ERNANDES
AMORIM - (PLS 493/1999) - que "autoriza a cria
ção do Conselho Federal e dos Conselhos Regiona
is dos Técnicos Industriais."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: pela rejeição e da emenda apresentada
na Comissão.

PROJETO DE LEI N° 2.198/99 - do Sr. Dr. Hélio
que "regulamenta a licença-paternidade, prevista no
inciso XIX do art. ]O da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.967/00 - LUIZ ESTEVÃO 
(PLS 660/1999) - que "acrescenta § 3° ao art. 93 da
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe so
bre os Planos de Benefícios da Previdência Social,
e dá outras providências." (Apensados: PL
2935/2000, PL 5743/2001 e PL 5749/2001)
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: Relator, Dep. Avenzoar Arruda, favorá
vel a este, com substitutivo, e seus apensos PL n°
2.935/2000, PL n° 5.749/2001 e PL n° 5.743/2001,
com complementação de voto.
VISTA ao Deputado Luiz Antonio Fleury, em
05/09/2001
O Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou voto em
separado em 06/06/2002

PROJ ETO DE LEI N° 6.019/01 - do Senado Federal
- (PLS 86/1999) - 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."
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI N° 6.302102 - do Senado Federal
- (PLS 203/2001) - que "regulamenta o exercício
das atividades dos profissionais em transporte de
passageiros, "rnototaxista", em entrega de mercado
rias, e em serviço comunitário de rua, e "rnotoboy"
com o uso de motocicleta." (Apensados: PL
4731/1998 (Apensados: PL 2370/2000, PL
3044/2000, PL 4416/2001, PL 4385/2001 e PL
5088/2001) e PL 6887/2002)
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RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição
do PL-6887/2002, do PL-2370/2000, do
PL-3044/2000, do PL-4731/1998, do PL-4385/2001,
do PL-4416/2001, e do PL-5088/2001, apensados.

PROJETO DE LEI N° 6.388/02 - do Senado Federal
- (PLS 190/2001) - que "aumenta o período de con
cessão do salário-maternidade e da licença à ges
tante em caso de parto antecipado."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.402/02 - do Senado Federal
- (PLS 138/2001) - que "altera a Lei n° 5.859, de 11
de dezembro de 1972, para dispor sobre a conces
são das férias anuais ao empregado doméstico."
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.777/02 - Tribunal Superior
do Trabalho - que "dispõe sobre a criação de car
gos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal do
Tribunal Regional do Trabalho da 12a. Região e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS KONDER
REIS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.778/02 - TST - que "dispõe
sobre a transformação e criação de funções comis
sionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 12a. Região e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS KONDER
REIS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.135/02 - do Poder Executi
vo - (MSC 737/2002) - que "altera a composição do
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.201/02 - do Senado Federal
- (PLS 230/2001) - que "altera a Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943, para autorizar o
não comparecimento ao serviço, sem prejuízo do
salário, para a procura de parente desaparecido."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 545/95 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que '1ixa a jornada de trabalho dos jor
nalistas e gráficos que trabalham em terminais de
vídeo."
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.270/96 - do Sr. Fioravante
que "modifica o artigo 473 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
1° de maio de 1943." (Apensados: PL 1890/1999,
PL 2320/1996, PL 2425/1996 (Apensados: PL
4547/2001 e PL 5567/2001), PL 4154/1998, PL
5648/2001 e PL 6571/2002)
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: pela rejeição deste, do PL-6571/2002,
do PL-1890/1999, do PL-2320/1996, do
PL-2425/1996, do PL-4154/1998, do PL-4547/2001,
do PL-5567/2001, e do PL-5648/2001, apensados.

PROJETO DE LEI N° 2.336/96 - do Sr. Fernando
Ferro - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da rea
lização de avaliação periódica de saúde e análise
laboratorial para trabalhadores expostos a produtos
agrotóxicos, seus componentes e afins."
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Dep. Pedro Henry, em 01/09/1999

PROJ ETO DE LEI N° 3.076/97 - da Sra. Fátima Pe
laes - que "dispõe sobre a licença parenta!."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Dep. JÚLIO DELGADO, em 24/05/2000

PROJETO DE LEI N° 3.141/97 - do Sr. João Paulo
- que "dispõe sobre a suspensão do contrato de tra
balho por prazo determinado nas situações que es
pecifica e determina outras providências."
RELATOR: Deputado RiCARDO RIQUE
PARECER: pela rejeição deste.
VISTA ao Deputado Jair Meneguelli, em 05/09/2001
PROJETO DE LEI N° 3.439/97 - do Sr. Nelson Mar
chezan - que "dispõe sobre a jornada e as condi
ções de trabalho dos Nutricionistas."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI N° 4.347/98 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "estabelece diretrizes para uma política
de prevenção e defesa dos trabalhadores, em rela
ção aos trabalhos com movimentos repetitivos, e dá
outras providências." (Apensados: PL 1897/1999 e
PL 3319/2000)
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição
do PL-1897/1999, edo PL-3319/2000, apensados.



PROJETO DE LEI N° 4.140/01 - da Sra. Jandira
Feghali - que "acrescenta inciso ao § 1° da Lei n°
8.691, de 28 de julho de 1993."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação deste, e da EMR 1
CCTCI, e pela rejeição da EMR 2 CCTCI.

PROJETO DE LEI N° 4.199/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "dá nova redação aos arts. 1°,2°,5° e 12 e
acrescenta o art. 4°-A e os incisos IV e V no art. 5°,
todos do Decreto-Lei n° 938, de 13 de outubro de
1969, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: pela aprovação deste, e do Substitutivo
da Comissão de Seguridade Social e Família.

PROJETO DE LEI N° 4.344/01 - do Sr. Aldo Aran
tes - que "modifica o art. 6° e § único da Lei nO
10.101, de 20 de dezembro de 2000, que autoriza o
trabalho aos domingos no comércio varejista em ge
raL" (Apensado: PL 5410/2001)
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-541 0/2001 ,
apensado.

PROJETO DE LEI N° 3.969/00 - do Sr. Hermes
Parcianello - que "dispõe sobre as atividades de
Movimentação de Mercadorias em geraL"
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.704/00 - do Sr. Celso Giglio
- que "acrescenta dispositivo à Lei n° 5.889, de 8 de
junho de 1973, para dispor sobre a hora ficta notur
na do trabalhador ruraL"
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.033/99 - do Sr. Jair Mene
guelli - que "acrescenta dispositivos à Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, para descaracterizar a
sucessão de empregador no caso que menciona e
dá outras providências." RELATOR: Deputado
AVENZOAR ARRUDA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.046/99 - do Sr. Aécio Neves
- que "estabelece o procedimento sumário em causas
cíveis ou trabalhistas para a cobrança de crédito de
caráter alimentar devido a pessoa inválida, portadora
de deficiência ou de idade superior a sessenta anos."
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de
Comissão 1 CTASP, com substitutivo.

PROJETO DE LEI W 2.066/99 - do Sr. Paulo Paim
- que "considera perigosa a atividade profissional
do vigilante, assegurando-lhe o direito ao adicional
de periculosidade." (Apensado: PL 2067/1999)
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: parecer favorável do relator, dep josé
múcio monteiro a este, com substitutivo ao pl.
2067/99, apensado, e à emenda apresentada na co
missão.
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VISTA CONJUNTA aos Deputados Arnaldo Faria de PROJETO DE LEI N° 3.104/00 - do Sr. Milton Te-
Sá e Avenzoar Arruda, em 12/09/2001 mer - que "acrescenta alínea ao art. 483 da CLT e
PROJETO DE LEI N° 4.754/98 - do Sr. Paulo Paim dá nova redação ao seu § 3°."
- que "dispõe sobre a continuidade do fornecimento RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
dos serviços de água e energia elétrica a trabalha- PARECER: pela aprovação deste.
dores que se encontram desempregados." PROJETO DE LEI N° 3.515/00 - do Sr. Rubens Fur-
RELATOR: Deputa~<:> ~ICARDO RIQUE lan - que "altera a redação dos arts. 54 e 55 da
PARECER: pela reJ~lçao. , Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprova-
PROJETO DE LEI N 886/99 - dos Srs. Baba e Pedro da pelo Decreto-lei n° 5452 de 1° de maio de
Celso.- que "dispõe sobre a i.~r!",ada de trab~ho ,?oo 1943" . ,
motoristas de transporte rodovlano de passageiros. RELA'TOR' D d LUCIANO CASTRO
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA . eputa o .
PARECER: pela aprovação, nos termos do substitu- PARECER: Relator, Dep. LUCiano Castro, acata pa-
tivo adotado pela CVT. recer do relator anterior, Dep. Luciano Castro, pela

PROJETO DE LEI N° 977/99 - do Sr. Edison Andri- aprovação deste, e da Emenda de Comissão 1
no - que "dispõe sobre o adicional de insalubridade CTASP, com substitutivo.
para carteiros." (Apensados: PL 1099/1999 e PL
5771/2001)
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: pela rejeição deste, do PL-1099/1999, e
do PL-5771/2001, apensados.

PROJETO DE LEI N° 1.681/99 - do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá - que "regula o exercício da Profissão de
Técnico em Imobilização Ortopédica e dá outras
Providências"
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: pela aprovação deste e das emendas
oferecidas na CSSF
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PROJETO DE LEI N° 4.372/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "dispõe sobre a manutenção de
empregados em convênios médicos e dá outras pro
vidências."
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda de Co
missão 1 CTASP, e da Emenda de Comissão 2
CTASP.

PROJETO DE LEI N° 4.522/01 - do Sr. Avenzoar
Arruda - que "acrescenta incisos ao artigo 487 do
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 - CLT."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS KONDER
REIS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.562/01 - do Sr. Paulo Mari
nho - que "altera a Lei n° 8.036, de 11 de maio de
1990, para proibir o desconto de qualquer natureza
nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, sem a expressa anuên
cia do titular."
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.669/01 - do Sr. Fioravante
que "institui adicional de periculosidade aos motoris
tas profissionais."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.747/01 - do Sr. Paulo Lima
- que "dispõe sobre o pagamento do auxílio-mora
dia, a cargo do empregador, em benefício do em
pregado que não possua imóvel residencial."
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

PROJ ETO DE LEI N° 4.754/01 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "altera o art. 1° da Lei n° 1.411, de 13
de agosto de 1951, que 'dispõe sobre a profissão de
Economista', para estender essa designação aos
profissionais de outras áreas portadores de diploma
de Doutor em Economia."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI N° 4.771/01 - do Sr. Carlos San
tana - que "dispõe sobre o benefício do seguro-de
semprego aos trabalhadores dispensados sem justa
causa, em decorrência de medidas tomadas no âm
bito do Programa Emergencial de Redução do Con
sumo de Energia Elétrica."
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.814/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "estende o benefício do seguro-de
semprego ao pequeno produtor rural e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.818/01 - do Sr. Paulo Paim
- que "determina a criação de ouvidoria nas empre
sas que especifica."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.878/01 - do Sr. Átila Lins 
que "altera a Redação do art. 41 da Lei n° 8.443, de
16dejulhode 1992."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.928/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "institui o piso salarial dos Farmacêuticos e a
jornada de trabalho dos farmacêuticos." (Apensa
dos: PL 6459/2002 e PL 6277/2002)
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda de Co
missão 1 CTASP, do PL-6277/2002, e do
PL-6459/2002.

PROJETO DE LEI N° 5.086/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "modifica a redação do art. 31 do
Decreto-Lei 7661, de 21 de junho de 1945, e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 5.435/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "adiciona o inciso Vao artigo 389 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI N° 5.554/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre o salário profissional
de secretariado."
RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI N° 5.566/01 - do Sr. Paulo Paim
- que "dispõe sobre a proibição do uso de métodos
de recrutamento de pessoal que possam causar
dano a honra e a dignidade do trabalhador."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.603/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre o salário mínimo pro-



PROJETO DE LEI N° 5.685/01 - do Sr. Valdemar
Costa Neto - que "modifica artigos na Consolidação
das Leis Trabalhistas, Decreto-Lei nO 5452. de 1° de
maio de 1943, excluindo a possibilidade de Contrato
Tácito de Trabalho."
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: pela aprovação.
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fissional para os professores de escolas públicas e maio de 1943 - Consolidação das Leis Trabalhistas
particulares." (CLT)."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES RELATOR: Deputado ME_DEIROS
PARECER: pela rejeição. PARECER: pela aprovaçao.

PROJETO DE LEI NO 5.606/01 - do Sr. José Carlos AVISOS
Coutinho - que "dispõe sobre o salário mínimo pro- PROPOSiÇÕES EM FASE DE RI;CEBIMENTO DE
fissional de diplomados em Engenharia. Arquitetura, EMENDAS (5 SESSOES)
Agronomia e Medicina Veterinária." Decurso: 2a Sessão
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI Última Sessão: 16-12-02

PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)
e pela rejeição da Emenda de Comissão 1 CTASP. AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE

RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.976'01 - do Sr. Nilson Mouroo
- que "acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT." (Apensado: PL 7099/2002)
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

PROJETO DE LEI N° 5.710/01 - do Sr. Fernando
Ferro - que "acrescenta parágrafo ao ar. 543, da
Consolidação da Leis do Trabalho, a fim de dispor
sobre a indenização em caso de rescisão do contra
to de empregado eleito para cargo de dirigente sin
dical ou suplente."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.722/01 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "acrescenta artigo à Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, a fim de dispor sobre
indenização e multa relativa à dispensa sem justa
causa de empregado estável."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.904/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "estabelece a modalidade de técnica na
licitação para outorga de concessão ou permissão
para exploração de serviços de radiodifusão."
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.958/01 - dos Srs. Wellington
Dias e Ricardo 8erzoini - que "acrescenta dispositivo à
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, proibindo a
contratação de mão de obra por empresa interposta."
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI NO 5.97<Y01 - do Sr. Inácio Arruda
que "altera dispositivos do Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.842/01 - do Sr. Márcio For
tes - que "altera a Lei n° 5966, de 11 de dezembro
de 1973, que institui o Instituto Nacional de Metrolo
gia, Normalização e Qualidade Industrial."
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

LOCAL: Plenário 11 do Anexo 11

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A-
Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.308/02 - da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional - (MSC 1398/2001) - que
"aprova o texto da Convenção para a Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Inter
nacional, levado a cabo na Sede da Organização da
Aviação Civil Internacional, OACI, e concluído em
Montreal, em 28 de maio de 1999."
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE
PARECER: pela aprovação.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões - Art. 2411:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 6.853/02 - do SF - (PLS
4412002) - que "denomina Rodovia Governador Vir
gílio Távora trecho da rodovia BR-116."
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A-

Discussão do Parecer do Relator.

Deliberação dos seguintes requerimentos:

HORÁRIO: 14h
REUNIÃO ORDINÁRIA

DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
575/98 - do Sr. Edison Andrino - que "altera o inci
so IV, do art. 20, da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado ENI VOLTOLlNI
PARECER: favorável, com substitutivo

LOCAL: Plenário 15 Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discussão e votação do Relatório Final.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 575-A, DE 1998,
QUE "ALTERA O INCISO IV, DO ART. 20,

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (EXCLUINDO
DOS BENS DA UNIÃO OU DOS ESTADOS AS

ILHAS OCEÂNICAS E COSTEIRAS QUE
INTEGRAM O TERRITÓRIO DE MUNiCípIO).

LOCAL: Plenário 04 do Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 179-A, DE 1999,
QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO 11, DO § 1°,

DO ART. 40, COM A REDAÇÃO DADA PELA
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20/98,

ESTABELECENDO A IDADE DE SETENTA E
CINCO ANOS PARA A APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA NO SERViÇO PÚBLICO.

LOCAL: Plenário 14 do Anexo 11

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA 11- COMISSÕES TEMPORÁRIAS

PARECER: pela aprovação. COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9503,

PROJETO DE LEI N° 6.245/02 - do Sr. Dr. Gomes DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
- (PL 505/1991) - que "dispõe sobre indenização TRÂNSITO BRASILEIRO".
por acidente em rodovias conservadas pelo seguro
obrigatório."
RELATOR: Deputado BETa ALBUQUERQUE
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.392/02 - do Sr. Antônio Car
los Konder Reis - que "inclui no Anexo da Lei n°
5.917/73, que dispõe sobre o Plano Nacional de Vi
ação, o trecho rodoviário que especifica."
RELATOR: Deputado BETa ALBUQUERQUE
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 6.445/02 - do Sr. Fernando
Ferro - que "altera, na Lei 9503/97, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, a redação do art. 115
e seu § 1°, os quais dispõem sobre a identificação
externa dos veículos."
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.592/02 - do Sr. Mendes Ri
beiro Filho - que "altera o art. 267 do Código de
Trânsito Brasileiro, dispondo sobre a aplicação da
penalidade de advertência por escrito."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.849/02 - do Sr. Nelson Me
urer - que "dispõe sobre a previsão de regulamenta
ção da prestação do serviço público de transporte
em veículos de aluguel e de turismo na Lei Orgânica
do Município."
RELATOR: Deputado BETa ALBUQUERQUE
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.857/02 - do Sr. Serafim
Venzon - que "altera a redação do art. 127 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui o
Código de Trânsito Brasileiro"."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI N° 6.864102 - do Sr. José Priante
- que "denomina "Aeroporto de Santarém - Maestro
Wilson Fonseca" o aeroporto da cidade de Santa
rém - PA." (Apensado: PL 6900/2002)
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação
do PL-6900/2002.

PROJETO DE LEI N° 7.053/02 - do Sr. Coriolano
Sales - que "denomina de "Jadiel Matos" o Anel Ro
doviário de Vitória da Conquista, na Bahia."
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS
PARECER: pela aprovação.
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A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 1/02 Do Sr. Osvaldo Biolchi 
que "requer que seja convidado a comparecer a
este órgão técnico, em reunião de audiência pública
o Sr. CLÁUDIO BALDINO MACIEL, Presidente da
Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB."

REQUERIMENTO N° 2/02 Do Sr. Vicente Caropreso
- que "requer que seja convidado a comparecer a
esta Comissão Especial, o arquiteto Oscar Niemeyer
para discorrer sobre o tema em análise neste fórum."

REQUERIMENTO N° 3/02 Do Sr. Vicente Caropre
so - que "requer que seja convidado a comparecer
a esta Comissão Especial, o jornalista Roberto Mari
nho para discorrer sobre o tema em análise neste
fórum."

REQUERIMENTO N° 4/02 Do Sr. Vicente Caropre
so - que "requer que seja convidado a comparecer
a esta Comissão Especial, o ex-Ministro do Supre
mo Tribunal Federal Néri da Siveira para discorrer
sobre o tema em análise neste fórum."

REQUERIMENTO N° 5/02 Do Sr. Vicente Caropreso
- que "requer que seja convidado a comparecer a
esta Comissão Especial, o jurista Pinto Ferreira para
discorrer sobre o tema em análise neste fórum."

REQUERIMENTO N° 6/02 Do Sr. Vicente Caropreso
- que "requer que seja convidado a comparecer a
esta Comissão Especial, o médico Adib Jatene para
discorrer sobre o tema em análise neste fórum."

REQUERIMENTO N° 7/02 Do Sr. Vicente Caropre
so - que "requer que seja convidado a comparecer
a esta Comissão Especial, o professor e jurista Mi
guel Reale para discorrer sobre o tema em análise
neste fórum."

REQUERIMENTO N° 8/02 Do Sr. Vicente Caropre
so - que "requer que seja convidado a comparecer
a esta Comissão Especial, o presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil- OAB, Rubens Approbato
Machado para discorrer sobre o tema em análise
neste fórum."

REQUERIMENTO N° 9/02 Do Sr. Vicente Caropre
so - que "requer que seja convidado a comparecer
a esta Comissão Especial, o Ministro do Supremo
Tribunal Federal Gilmar Mendes para discorrer so
bre o tema em análise neste fórum."

REQUERIMENTO N° 10/02 Do Sr. Vicente Caropre
so - que "requer que seja convidado a comparecer
a esta Comissão Especial, o presidente da Associa
ção dos Magistrados Brasileiros - AMB, Desembar
gador Cláudio Baldino Maciel, para discorrer sobre o
tema em análise neste fórum."

REQUERIMENTO N° 11/02 Do Sr. Paes Landim 
(PEC 179/1999) - que "requer que seja convidado a
comparecer a esta Comissão Especial, o Presidente
do Superior Tribunal Justiça Ministro Nilson Vital Na
ves, para discorrer sobre o tema em análise neste
fórum."

REQUERIMENTO N° 12/02 Do Sr. Paes Landim
que "requer que seja convidado a comparecer a
esta Comissão Especial, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal Ministro Marco Aurélio Mendes de
Farias Mello, para discorrer sobre o tema em análise
neste fórum."

REQUERIMENTO N° 13/02 Do Sr. Arlindo Chinaglia
- que "requer sejam convidados para reunião de au
diência pública a Associação dos Magistra
dos(AMB), bem como a Ordem dos Advogados do
Brasil, a Associação Nacional dos Membros do Mii
nistério Público, as centrais sindicais, e sindicatos e
confederações dos trabalhadores no serviço públi
co, dentre outras entidades."

REQUERIMENTO N° 14/02 Da Sra. Angela Gua
dagnin - que "requer sejam convidados os seguin
tes representantes: Presidente da Associação Naci
onal dos Magistrados da Justiça do TGrabalho(Ana
matra) Hugo Cavalcanti Melo Filho; Presidente da
Associação dos Magistrados Brasileiros(AMB), Claú
dio Baldino Maciel; Presidente da Associação Nacio
nalk dos Mem bros do Ministério Público, Marfan M.
Vieira; Presideente da Associação dos Juízes Fede
rais(AJUFE), Paulo Sérgio Domingues; Presidente da
Central Única dos Trabalhadores, João Felício; Presi
detne da Associação Nacionalk dos Procuradores do
Trabalho, Reginal Butrus; Presidente da Associação
dos Procuradores da República, Carlos Frederico
Santos; Presidente da Associação dos Magistrados
de Brasília, Desembargador Mário Machado."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

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 PATRIMÔNIO GENÉTICO)

LOCAL: Plenário 05 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA

Discussão e Votação do Parecer do Relator.

A-
Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
618/98 - do Poder Executivo - (MSC 977/1998) 
que "acresce inciso ao art. 20 da Constituição."



CPI-CPMF

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo 11

Horário: 14h30

Discussão e Votação do Relatório da CPI.

111- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO,MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PUBLlCOS E FISCALlZAÇAO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 2, Anexo /I

Horário: 10h

PAUTA

A - Relatórios

AVISO N° 109, DE 2002-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional cópia da Decisão n° 1349, de
2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e voto que a fundamentam, referente ao
levantamento de auditoria nas obras de reforma,
ampliação e modernização do Aeroporto Internacio
nal de Salvador, objetivando o aumento de capaci
dade de atendimento de passageiros e a construção
de um novo terminal de carga. (TC n°
003.641/2002-6)".
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
VOTO: Pela autorização da execução, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO N° 54/2002-CN, Mensagem n° 59/2002-CN e
Ofícios n° 01 e 04/2002 que em atendimento à Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), encaminha ao Con
gresso Nacional o Relatório sobre as contas da
União relativas ao Exercício de 2001, referentes ao
Poder Executivo, à Câmara dos Deputados ao Se
nado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, ao Su
perior Tribunal de Justiça, à Justiça Federal, à Justi
ça Trabalhista, à Justiça Eleitoral, à Justiça Militar,
ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territóri
os e ao Ministério Público da União, e ainda, às De-
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RELATOR: Deputado RI~ARTE DE FREITAS Santos, Sócio-Gerente da Empresa Âncora -Asses-
PARECER: pela aprovaçao. soria Empresarial S/C Ltda"; e

CPI - T.?RTURA REQUERIMENTO N° 3412002 - do Sr. Deputado
REUNIAO ORDINÁRIA Celso Russomanno - que "requer a quebra dos sigi-
Local: Plenário 9, Anexo 11 los bancário e fiscal das pessoas e da empresa que
Horário: 10h especifica" (os nomes das pessoas e da empresa

não serão divulgados, tendo em vista que o requeri-
Audiência Pública para acareações entre as se- mento é sigiloso).
guintes testemunhas quanto ao caso da morte
do cozinheiro Antonio Gonçalves de Abreu:

Dr. LUIS FELIPE EGGER MAGALHÃES - Delegado
da Polícia Federal do Rio de Janeiro;

Dr. MARCELO DUVAL SOARES - Delegado da Po
lícia Federal do Rio de Janeiro;

1° Tenente FRANCISCO GONÇALVES GABRIEL 
Perito do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de
Janeiro.

Sr. WALTER RUI DE SANTANA - Agente da Polícia
Federal do Rio de Janeiro;

Sr. SAMUEL DIAS DE CERQUEIRA - Preso; e

Sr. MÁRCIO DE CERQUEIRA GOMES - Preso.

CPI - TRÁFICO DE ANIMAIS E PLANTAS
SILVESTRES

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 7, Anexo 11

Horário: 14h30

1. Audiência Pública

DEPOENTES:

HÉVIO LUIZ COUVRE, Analista Ambiental do
IBAMA/BA;

NEI CARLOS GUIMARÃES DE OLIVEIRA;

PAULO FONTES, Coordenador-Geral de Rorestas
doIBAMA;

ALFRED MARK RAUBITSCHEK; e

AMARILDO FORMENTINI.

2. Eleição do 3° Vice-Presidente.

CPI-INSS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 8, Anexo II

Horário: 14h30

Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 33/2002 - do Sr. Deputado
Celso Russomanno - que "requer seja convocado,
na qualidade de testemunha, o Sr. José Chagas



(Encerra-se a sessão às 21 horas e 34 minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERíODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS N° 200, REALIZADA
EM 11 DE NOVEMBRO DE 2002 
RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (PFL-PI. Como Líder.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de abor
dar o assunto sobre o qual me propus a falar nesta
tarde, gostaria de concordar com o colega que me an
tecedeu quanto à atuação do Ministro Sarjas Negri,
um dos melhores profissionais dos quadros técnicos
do País, que em boa hora foi levado, pelo Ministro
José Serra, para a Secretaria-Executiva do Ministério
da Saúde. Com sua inteligência e capacidade de tra
balho, ajudou na elaboração de vários planos de saú
de, que fizeram aquele Ministério, sob a liderança de
José Serra, se tornar o mais importante do Governo
Fernando Henrique Cardoso. Em matéria de política
social, nada melhor foi feito do que o trabalho desen
volvido no Ministério da Saúde, na gestão do Ministro
José Serra; e Sarjas Negri foi o cérebro dessas gran
des ações.

Aproveitando a oportunidade do pronunciamento de
meu ilustre colega, faço apelo no sentido de que os
Municípios que já preencheram os requisitos neces
sários sejam atendidos no que se refere à municipa
lização, como era desejo do Ministro José Serra e
do seu braço direito.

Aliás, essa política de descentralização do Sistema
Único de Saúde tem origem nas ações do PT duran
te a Constituinte, que, no meu entender, foram as
mais positivas dentro da discussão do projeto cons
titucional de 1987/1988.

Sr. Presidente, o que me trouxe hoje à tribuna foi
uma reportagem publicada no jornal O Globo, de au
toria do jornalista Efrém Ribeiro, correspondente da
quele jornal no meu Estado, a respeito do drama da
seca no Piauí, sobretudo a situação dramática de
Acauã, considerado, segundo a matéria, um dos Mu-

PROJETO DE LEI N° 7.369/2002

NOTA:

FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL
NAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES.

HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 ÀS 18:30

ÀSMATÉRIADE

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (2 DIAS)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 332/2002

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática:

TVR N° 3.131/2002

Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.577/2002

PROJETO DE LEI N° 6.295/2002

RECURSO N° 254/2002

RECURSO N° 255/2002

Comissão de Economia, Indústria, Comércio e
Turismo:

Decurso: 2° Dia
Último Dia: 11/12/2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente
ao Aviso n° 092-048/2002-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional relação das obras nas quais fo
ram registrados indícios de irregularidades graves
no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribu
nal no exercício de 2002".
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA

IV COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO
COMISSÕES

EM 10/12/2002:
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c1arações de Votos emitidas pelos Ministros do Tri- Comissão de Viação e Transportes:
bunal de Contas da União.
RELATOR: Senador ROMERO JUCÁ .
VOTO: Pela aprovação das Contas, na forma dos
Projetos de Decreto Legislativo anexos.

PROJETO DE LEI N° 39/2002-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Cultura, crédito suplementar no valor de R$
4.210.000,00 (quatro milhões, duzentos e dez mil
reais), para reforço de dotações constantes no orça
mento vigente".
RELATOR: Deputado NILO COELHO.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.



53758 Quarta-feira II mÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

nicípios mais pobre do Brasil e o que sofre as piores
conseqüências da fome e da miséria.

Sr. Presidente, se Acauã, que é vizinho de Afrâ
nio e de nossa querida Petrolina, terra natal de V.Exa.,
onde há atendimento médico-hospitalar, em Paulista
na - que, por usa vez, tem uma boa estrutura de saú
de e está distante 40 quilômetros -, vive uma situação
dramática, fico a imaginar Municípios como Guaribas,
onde a miséria é desoladora e a 70 quilômetros do
posto de saúde mais próximo, o que faz com que as
condições de saúde sejam dramáticas. A todos esses
fatores podemos acrescentar uma certa indiferença
administrativa dos poderes públicos em relação a Gu
aribas, o Município que sedia possivelmente a maior
parte do Parque Nacional Serra das Confusões.

O futuro da região está na infra-estrutura a ser
criada em torno do Parque, o que propiciará o desen
volvimento do turismo nos próximos anos. Nesse sen
tido, Sr. Presidente, dirijo apelo ao Sr. Ministro do
Esporte e Turismo, Caio Luiz de Carvalho, no sentido
de que libere os recursos já convencionados para al
gumas obras fundamentais referentes aos Parques
Nacionais Serra das Confusões e Serra da Capivara,
distantes um do outro cerca de 80 quilômetros.

Há estudos do Ministério do Meio Ambiente, au
torizado pelo então Ministro José Sarney Filho, permi
tindo a criação, entre os dois parques, do chamado
Corredor Ecológico de Proteção da Fauna e da Flora.
Para incrementar o turismo na Serra da Capivara,
também seria necessária a construção do aeroporto
internacional, cujos estudos estão prontos há mais de
três anos e cujas tratativas finais já foram concluídas,
bastando apenas que o Sr. Ministro libere os recursos
necessários para o início das obras.

Quanto à rodovia que liga as duas cidades 
São Raimundo Nonato e Caracol - que sediam os
Parques Nacionais Serra da Capivara e Serra das
Confusões, respectivamente, já existe convênio fir
mado entre o Ministério do Esporte e Turismo e o Go
verno do Estado para o início de sua construção.

Solicito ao Ministro Caio de Carvalho - que co
nhece o Parque Serra da Capivara e sabe que o futu
ro da região está no turismo ecológico, que é a reden
ção dos problemas gravíssimos que assolam a região
- que inicie as duas obras, de interesse do futuro Go
vernador eleito do meu Estado, Deputado Wellington
Dias. São obras fundamentais para a projeção do tu
rismo. O Governador eleito sabe que o turismo será a
grande alavanca para o desenvolvimento do bem-es
tar social daquela sofrida região.

Destarte, peço ao Ministro Caio de Carvalho
que libere os recursos necessários, a fim de se dar o

pontapé inicial na construção dessas obras indispen
sáveis para a consolidação do turismo ecológico na
região sudeste do meu Estado, beneficiando os Par
ques Nacionais Serra da Capivara e Serra das Confu
sões e contribuindo para o bem-estar da população
das cidades que se encontram no entorno dos aludi
dos parques.

Muito obrigado.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO MAURO BENEVIDES EM
SESSÃO SOLENE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N° 222, REALIZADA EM 3
DE DEZEMBRO DE 2002 - RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE.) - Sr.
Presidente, nobre Deputado Bonifácio de Andrada,
autor do requerimento que deu origem a esta sessão
solene; senhores familiares do saudoso Deputado
Herbert Levy, Dr. Luís Carlos Ferreira Levy, Herbert
Vitor Levy Filho, Nelson Luís Ferreira Levy; Senador
Francelino Pereira, que, na condição de Presidente
da Aliança Renovadora Nacional, teve o privilégio de
liderar o extraordinário homem público que foi Herbert
Levy, cuja imperecível memória homenageamos na
manhã de hoje na singeleza desta sessão, que deve
ser entendida como reconhecimento aos incontáveis
méritos que Herbert Levy soube reunir ao longo de
sua profícua existência; Srs. Deputados, ilustres con
vidados, havia eu elaborado um discurso formal para
proferir neste instante em nome do Líder do meu par
tido, Deputado Geddel Vieira Lima, e no do Presiden
te do PMDB, o nobre Deputado Michel Temer. Entre
tanto, depois dos pronunciamentos que ouvi, sobretu
do a magnífica dissertação do Deputado Bonifácio de
Andrada, que, por sua sapiência, dignidade e tradi
ção, é realmente paradigma! figura do Parlamento,
onde honra seus ascendentes, que souberam tam
bém ilustrar e dignificar não apenas Minas Gerais,
mas o Brasil como um todo, e diante do discurso do
Deputado Paes Landim, que aqui se manifestou em
nome do Partido da Frente Liberal, decidi abandonar
o discurso formal e deixar falar o coração na efusão
das mais caras lembranças.

Diria à família de Herbert Levy que, ao chegar
ao Senado, nos idos de 1975, na companhia de líde
res ilustres, como Paulo Brossard, Marcos Freire,
Orestes Quércia, Roberto Saturnino, Itamar Franco,
dentre outros, divisava aquele homem longilíneo, que
impressionava pela postura na tribuna, onde pontifi
cou como uma das figuras notáveis do Parlamento, e,
nos diálogos, pela extrema lhaneza.
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Sr. Presidente, sei que há uma limitação de tem- gura<> mais eminentes do partido que, em cadeia de tel&-
po devido à realização de outra sessão logo após esta visão, participaram de programa rumoroso que, por ser o
homenagem a Herbert Levy, mas eu me permitiria primeiro sinal da abertura político-inst~ucional garantida
lembrar um instante que vivenciei muito próximo de por Petrônio Portella, gerou vigorosa reação na área cas-
S.Exa. Em 1977, encontrei Herbert Levy -que, no iní- trense. Cogitava-se àquela época- e o Presidente Boni-
cio de sua carreira, ainda sem estar investido de man- fácio de Andrada recorda-se disso mu~o bem - até de
dato eletivo, utilizava a tribuna acadêmica para afir - punições para alcançar as figuras notáveis de Ulysses
mação dos seus ideais, das suas convicções - no ga- Guimarães, Franco Montoro e Alceu Collares, que há
binete do Presidente do Senado Federal, Petrônio bem pouco tempo governava o Rio Grandedo Sul. Afinal,
Portella, dequem eu era Secretário na Mesa Diretora. a punição restringiu-se apenas e lamentavelmente à fi-

Petrônio Portella, figura extraordinária da nossa gura do Líder do MOS, Alencar Furtado, o autor talvez do
vida pública, concebera a concretização de um proje- mais contundente pronunciamento f~o no programa, ao
to político que se denominou "abertura lenta e gradu- abordar assunto, naquele instante, extremamentedelica-
ai", como preconizara o então Presidente da Repúbli- do: torturas que teriam ocorrido, em dissonância com o
ca, General Ernesto Geisel. Petrônio, apesar de toda recomendado pelo próprio Presidente Ernesto Geisel.
s~a .sagacidade, sutileza e acuidade como homem Herbert Levy comprometeu-se naquele momento,
publico, buscava o aconselhamento de Herbert Levy 't t d t d ' rt' . do. . - . a evl ar que se es en esse a o os os pa IClpes pro-para condUZir as artlculaçoes a que procedia com as ' _ .
classes trabalhadoras, com o patronato, com a Asso _ graJ"':la a pUnl~ao que palr~v,a sobre a cabeç~ deles, an-
ciação Brasileira de Imprensa e com a Conferência g~s~lando a n~s.q~e ac!edlt~~s nas gestoes que Pe-
Nacional dos Bispos no Brasil. A genialidade de Pe- tr~nK> ~ortella In,?lar~tao f~ncltan!emente,pa~a C~eg<I",
trônio fazia com que aqueles entendimentos se prote- afl~al, a norrr.!ahzaçao política e a democratlzaçao do
lassem à proporção que reuniam consistência para Pais, o que Veto a acontecer for~a1me~te apenas ~o ~-
que o processo prosperasse e ele pudesse cumprir a vemo Sarney, C<?~ a Assernbleta ~aclOn~ Constltul~te.
missão histórica de fazer o País reencontrar-se em Esse marco deciSIVO - a Assembleta NaCional Constitu-
definitivo com o Estado Democrático de Direito. inte - não teve com a presença física de Herbert Levy,

Pois bem. Chegando ao gabinete de Petrônio Por- mas, sem dúvida, contou com suas idéias e, S?bretu~,
tella, ao qual os dirigentes parlamentares tinham livre com o esforç~ qu.e e1,e d~pendera para garantir ao Pais
acesso, Herbert Levy, por sua figura austera e respeita- novos rumos InstituclOl1élIS.
da, transm~iu-nos - estávamos na companhia de um O Presidente Bonifácio de Andrada e os repre-
grande paulista, André Franco Montoro - informações sentantes da famnia Levy aqui presentes sabem que,
preciosas que redirecionaram as conversações levadas num instante áureo da minha vida pública, me coube
a efmo pelo ilustre representante do Piauí, que se proje- a posição de 10 Vice-Presidente da Assembléia Naci-
tara para ser líder maior do Parlamento brasileiro. onal Constituinte com a responsabilidade imensa de

Outro fato que me permito lembrar neste instan- substituir o grande Presidente Ulysses Guimarães
te ocorreu no gabinete daquele homem que presidiu a nas suas ausências eventuais, quer nas articulações
Assembléia Nacional Constituinte e, com arrojo, com- a que S.Exa. procedia no seu gabinete, quer até na-
batividade e coragem pessoal, comandou o processo quele momento delicado que vivenciou no INCOR,
de redemocratização político-institucional do País, o onde foi submetido a uma angioplastia que lhe resta-
grande Ulysses Guimarães. Se ambos pudessem di- beleceu as coronárias, perturbadas pela ansiedade
vergir em termos de conceituações ocasionais, irma- em ver positivado o Estado Democrático de Direito.
nar-se-iam em t~d~ qu~ pudesse significar so~a ~e Nesta rememoração, Sr. Presidente, limitei-me
esforç?s para atlng,lr. obJetiVO ?omum: a normallzaçao a mencionar apenas esses dois grandes instantes de
do regime democratlco no Pais. ' 'f' - h' ,. d' " . . .. "" slgnl Icaçao Istonca extraor Inana que vlvenclel em

_Herbert.Levy tinha f~ntes ~nesgotavels d~ Infor- contato com Herbert Levy. Sempre que o encontrava,
maçoes preciosas que orl~n~anam a todos no~, na- eu fazia questão de cumprimentá-lo, mesmo sendo
quele,m~!!,en~o, para que tlvessemos exata noçao do eu bem mais jovem do que ele, para estimulá-lo a
'lue ~Ignlflcan,anosso trabalho em favor da democra- continuar a ser o homem que se transformou, não há
tlzaçao do PaIs. _ , . . dúvida nenhuma, em ícone da vida política, em sím-

O MDB era, entao,.o wande palK> em que se abn - bolo e legenda do Parlamento brasileiro,
gavam todas as tendenclas antlgovemo, sobraudo . .
aquelas hoje personificadas nas várias bancadas com Sr. Pr~~ldente, Srs. ,?eputados, Ilustres mem-
assento nesta Casa e que encarnavam a ortodoxia de bros da famlha LevY,e. conVidados presentes: Herbert
uma esquerda que não se compunha com nenhuma for- Levy, pelos seus mento~ e pelo trabalho que des~n-
ça democrática. Herbert Levy levava a todos a tranqüili- v~lv~u, soub~ honrar, dignificar e enobrecer a Vida
dade de que não ocorreria exacerbação, numa previsível publica do Pais.
punição que alcançaria, naquele momento, quatro das fi- Muito obrigado. (Palmas.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. Iobbya favor da destituição de Bustani, de modo a impe-
DEPUTADO MAURO BEN...EVIDES EM dir qualquer acordo com Saddam Hussein.
SESSAO SOLE.,NE DA CAMARA DOS Contra todos os princípios da multilateralidade,
DEPUTADOS N 223, REALIZADA EM 3 que sustenta e dá. sentido à própria existência da
DE DEZEMBRO DE 2002 -_RETIRADO Organização das Nações Unidas, bem como à de
PELO ORADOR PARA REVISAO: qualquer outro organismo internacional, o Governo

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE.) _ Sr. Bush, em meio ao estilo ~ue lhe é caracterí~ti~~, f.ez
Presidente; nobre Deputado Alexandre Cardoso, que prevalecer o~tras alternatlv~s:~ev~ntando d~ '.mclo ~n-
teve a feliz inspiração de requerer esta sessão solene; Justas ~uspeltas contra a eflclencla da.adml~lstraç~o
senhores membros da Mesa, que saúdo na pessoa do Bustam, enca~ec~ndo abe~t~~ente, inclUSive mais
próprio homenageado; senhores embaixadores; SIS. tarde, sua renuncia ou destltUlçao.
Conselheiros e Ministros que integram o qualificado qua- A verdade, Sr. Presidente, Deputado Alexandre
dro de servidores do Ministério das Relações Exteriores, Cardoso, Sras. e Srs. Deputados, senhores diploma-
é com mu~a satisfação e profundo senso de justiça que tas aqui presentes, todos nós conhecemos a OPAO.
participamos hoje, em nome do PMDB, desta sessão so- Ela não apenas controla e destrói arsenais químicos
Iene em homenagem ao ilustre diplomata brasileiro, José ao redor do mundo, mas também interfere na respec-
Maurício Bustani, cuja atuação, à frente da Organização tivapro?ução industrial. t: ~tua9ão c1a!a e de9idida de
Geral para Proscrição das Armas Ouímicas, da ONU, Bustam, expressa na eflclencla das InSpeçoes e na
ensejou a sua projeção como um dos mais significativos consistência dos acordos firmados, vinha assim inter-
paradigmas de bravura e coerência, no panorama da re- pondo-se frontalmente a interesses hegemônicos,
cente história polftica internacional. anulando argumentos em favor da guerra contra o Ira-

Como sabemos - e isso foi relembrado há pou _ que e reduzindo seu poderio na indústria bélica.
cos instantes pelos oradores que nos antecederam -, Foi diante da atitude do governo americano que
o conflito aberto com os interesses unilaterais nor- se manteve impávido e resistente o compatrício que
te-americanos, acirrados após o 11 de setembro de hoje homenageamos. Rnalmente destituído, depois
2001 , colocaram em xeque a posição de Bustani, en - de extraordinária mobilização junto aos membros da
tão dirigente da OPAO. OPAO, sua conduta de coragem e independência na

Ele~o por unanimidade para o cargo, em 1997, ano defesa.intran~igente?OS int.eresses mais legítim.os.da
de criação da entidade, Bustani ali realizou um trabalho com~mdade ~ntern~clonal fizeram dele uma aute~tlca
extremamente sério e competente, cujo reconhecimento alusao mundial, at~ P?rque aumenta, entre os p~lses,

o levou à reeleição em estimulantes circunstâncias, isto o temor de qu~ o tncl~~nt~ se convert~ em pengoso
é, antes mesmo do final do seu primeiro mandato. Tra- precedente de Imprevlslvels repercussoes.
tou-se, de fato, de uma atuação clarividente, que mu~o Estamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
honrou a diplomacia brasileira, embora Bustani ali não de fato, vivendo uma época de evidentes controvérsi-
estivesse como representante do Itamaraty. Dirigindo a as. Diante da política proclamadamente hegemônica
OPAO, conseguiu ampliar o número de Estados-mem- do Governo Bush, deflagrada de forma ostensiva com
bros de 87 para 145. Com tantas ratificações, a Organi- os atentados terroristas mencionados, todo o mundo
zação logrou realizar mais de 1.200 inspeções em 49 pa- civilizado teme pela evolução desse posicionamento
íses, com a redução de pelo menos 15% de todo o arse- que ameaça, de um modo ou de outro, tanto países pe-
nal químico conhecido no planeta. riféricos quanto desenvolvidos. É certo, porém, que

Foi um feito verdadeiramente notável, Sr. Presi- cabe a todos, contra diversificadas pressões, o dever
dente, Deputado Alexandre Cardoso, o qual prometia, de I~tar pela garantia dos valores supranacionais, es-
na seqüência, um enorme progresso nas negocia- peclalmente quando envolverem a paz.
ções mundiais em favor da paz. Foi esse o móvel exclusivo da atitude de Busta-

Opróximo passo seria brilhante. Bustani buscava a ni. Consciente da dimensão de sua tarefa e da impor-
adesão do Iraque, até então refratário a qualquer pedido tância de seu trabalho para o futuro da civilização,
de inspeção, por temer a espionagem americana. Busta- conferiu ao cargo, por si só relevante, ainda mais bri-
ni tentava convencer o governo de Saddam Hussein da lho e realce. Sua saída naquelas circunstâncias con-
neutralidade da organização e da segurança das opera- tribuiu para engrandecê-lo pessoalmente aos olhos
ções; junto à OPAO comemorava a possibilidade de se do mundo e deixou orgulhoso o Brasil.
conhece~ a extensão ~o poderio i~aquian~ nessec~~, É o reconhecimento dessa trajetória que reúne
para e~taotentar conte-Io, por melo~ pacíficos, no ambito hoje, nesta Casa, os representantes do povo brasilei-
exclUSIVO do concerto entre as naçoes. ro, com participação tão expressiva de convidados, a

Foi então que se insurgiu, contra esse estratégico e maior parte deles integrantes de carreiras da nossa
cuidadoso gesto deconciliação, a linha da polfticado Go- qualificada diplomacia. Compartilhamos todos da fir-
verno Bush.lmpôs-se,junto à OPAO, um despropos~ado meza e independência de suas posições, Sr. Embai-



DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO OSVALDO COELHO PRO 
FERIDO NO PERíODO DESTINADO AO
GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO OR
D�NÁR�A DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N° 225, REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO
DE 2002 - RETIRADO PELO ORADOR
PARA REVISÃO:

O SR. OSVALDO COELHO (PFL-PE. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, ontem, o nobre Deputado do PT
Walter Pinheiro registrou voto de protesto contra a assi
natura de decreto presidencial que atribui à Universidade
Federal do Espírito Santo o dever de instalar a Universi
dade Federal do Vale do São Francisco. Venho pedir voto
de louvor ao Vice-Presidente Marco Maciel, que assinou
esse decreto mencionado pelo nobre Deputado.

A Universidade Federal do Vale do São Francisco
pretende ser multicampi e assim o será Pretende ser jus
ta, moderna e responsável pelo desenvolvimento regio
nal. O Deputado Walter Pinheiro lastimou que a Universi
dade Federal de Pernambuco ou a Universidade Federal
Rural de Pernambuco não tiveram essa incumbência.
Pasmem V.Exas., essas duas universidades, que já têm
cinqüenta anos, situam-se somente em Recife.

A Universidade Federal de Pernambuco oferece
78 gradu~ções, mas nenhuma fora da Capital pernam
bucana. E uma universidade injusta, empedernida, des
comprometida com o desenvolvimento socioeconâmico
regional. O desenvolvimento e a riqueza não se fazem
somente com capital e trabalho, mas também com ciên
cia, tecnologia e cultura. As universidades federais re
sistem em levar o conhecimento à Zona da Mata, ao
agreste e ao sertão.

Agora, que já temos uma universidade genuina
mente sertaneja, esperamos que as universidades do
Recife despertem, que não fiquem lamentando que ou
tra universidade faça a implantação da Universidade
Federal do Vale do São Francisco e que se instalem na
Zona da Mata, no Agreste.

A Universidade do Espírito Santo tem experiência
multicampi. Ela tem campus de ciências agrárias e veteri
nárias na fronteira com Minas eoutro nadivisa com aBa
hia. Queremos ver as universidades a serviço do desen
volvimento, e não a serviço de interesses restritos.

A Universidade Federal Rural de Pernambuco já
esteve no interior, na cidade de Vitória de Santo Antão,
mas teve de se mudar. V.Exa. pensa que ela adentrou o
meio rural? Não. Ba foi instalar-se na zona urbana, na
cidade do Recife. Pernambuco lamenta muito isso.
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xador, bem como de seu respeito ao pluralismo e à É preciso que haja mudança de postura das esco-
democracia no cenário internacional. Ias de nível superior federal do Brasil. O que acontece em

Sr. Embaixador Bustani, V.Exa. recolhe agora o Pemambuco ocorre em muitas Unidades da Federação.
testemunho inequívoco do respeito do Congresso Naci- E nós, que estamos aqui para fiscalizar o que há
onal à sua corajosa postura num episódio de marcante de errado, temos de conclamar a sociedade, os Gover-
repercussão no contexto universal. (Palmas.) nos, os Ministros, a Câmara dos Deputados e o Sena::lo

Federal para que essa situação não continue.
Fala-se em um novo tempo. É hora de o novo Go

verno ver isso tudo. O novo Governo não tem de desfazer
o que está feito, mas pensar no que ainda não foi feito e
não ficar nesse faz e refaz, com o qual não se chega a lu
garalgum.

Repito: as universidades federais devem ser criti
cadas, pois já causaram muito atraso quando resistem
em levar os campi para o interior. Basta de uma vez. por
todas. Louvores ao Vice-Presidente Marco Maciel pela
iniciativa de levar a Universidade Federal do Espírito
Santo para instalar a Universidade do Vale do São Fran
cisco, pois a Universidade Federal do Espírito Santo
possui experiência multicampi, assim como experiência
em campi agrário e veterinário. As universidades de lá
são do Recife para o Recife. Mas o pior são os nomes:
Universidade Federal de Pernambuco e Universidade
Federal Rural de Pernambuco. Mas elas são do Recife
somente! Vou apresentar umaproposta com objetivo de
mudar o nome para Universidade Federal Rural do Re
cife e da outra para Universidade Fedeml do Recife.

Muito obrigado.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM PROFERIDO
NO PERíoDO DESTINADO AO GRANDE
EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 229,
REALIZADA EM 9 DE DEZEMBRO DE 2002
- RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (PFL-PI. Como Líder.)-Sr.
Presidente, em nome do meu partido, congratulo-me
com a Dra. Enedina Maria Gomes, investida no cargo
de Presidenta do Tribunal Regional do Trabalho do meu
Estado. Estudiosa e competente, sempre seguiu sua
carreira com muito esforço, mercê da sua competência
e inteligência. A Vice-Presidenta eleita é a Dra. Liana
Chaib, também muito determinada. É marcante no Nor
deste a presença de duas senhoras à frente de nossa
mais alta Corte Regional do Trabalho no Estado.

Sr. Presidente, confesso que, durante a Consti
tuinte, fui cético a respeito da criação dos Tribunais
Regionais do Trabalho. Agora sou a favor da sua am
pia modernização, do incentivo às negociações traba
lhistas e da conciliação entre patrões e empregados.

Fui a favor da extinção do juiz classista, mas com
o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho do
Piauí, apesar de suas poucas Varas, cujo número te
rnos lutado aqui na Casa para ampliar, cheguei à con
clusão de que sua jurisdição é importante, desde que
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exista a Justiça do Trabalho. Seria uma injustiça uma re
clamação trabalhista do Piauí, em grau recursal, ser jul
gada no Ceará ou no Maranhão, aumentando os cus
tos, sobretudo para as partes mais desfavorecidas: os
trabalhadores.

O Tribunal Regional do Trabalho do Piauí vem fun
cionando a contento, com muito senso de responsabili
dade, mu~o espírito de solução de conflitos, dentro da.
ótica de um Estado pobre, com a preocupação de fazer
justiça social, sabendo que está lidando com um siste
ma empresarial pobre, do Estado que possivelmente
seja o mais subdesenvolvido do Brasil.

As Oras. Enedina e Liana substituem hoje o Pre
sidente Fausto Lustosa Neto, que foi meu aluno na
Universidade de Brasília. Ele estudou Administração
Pública na UnB e também cursou Direito nos anos 70.
Fez vários concursos. Sempre foi um homem obceca
do pelos estudos.

Embora o Dr. Fausto Lustosa Neto seja de uma fa
mília polftica da região de Gilbués, sempre conseguiu
tudo o que tem por esforço próprio. Seu tio, Dr. Joaquim
Lustosa Sobrinho, homem de mu~o vabr, foi Deputado
Estadual no Piauí, Deputado Federal e professor da Uni
versidade de Brasília. Mas Fausto Lustosa nunca levou
em conta os brasões da família. Ao contrário, sempre se
preocupou em estudar. Fez vários concursos: para Pro
curador Autárquico, Procurador de Fundação no Dis
trito Federal, Procurador do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, Procurador do Trabalho. Enfim, fez
belíssima carreira de estudo e dedicação e, conse
qüentemente, foi um grande Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho do Piauí, com seu espírito de
parcimônia, honestidade e cavalheirismo, sem abrir
mão das suas profundas convicções sociais. É um
apaixonado pelo Direito Trabalhista, como seu velho
tio, Lustosa Sobrinho.

Conseqüentemente, só tenho a parabenizar e a
me orgulhar da Justiça do Trabalho do meu Estado,
por ter tido até hoje o comando de um homem da inte
gridade e da beleza espiritual de Fausto Lustosa, ca
valheiro de suas posições e convicções doutrinárias.
Sua sucessora, Ora. Enedina, é, da mesma forma,
determinada, idealista e possui grande espírito públi
co. Ambos, com certeza, engrandecem a Justiça do
Trabalho do Estado do Piauí.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DESPACHO DO PRESIDENTE

Como decorrência do despacho desta Presi
dência exarado no Ofício n° 3.468/R. do Supremo Tri
bunal Federal, pelo qual se comunicou a esta Casa
que a medida liminar concedida no MS. n° 24.054 foi
cassada, determino que os órgãos competentes da
Câmara dos Deputados encaminhem à Secreta
ria-Gerai da Mesa as informações requeridas nos se
guintes ofícios:

1. CAODC/N° 2.019/2001, do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro;

2. PGRlGAB.lN° 528, do Procurador-Geral da
República;

3. N° 1.224/2002 - SEPRI, do Juiz Federal
Substituto da 5a Vara da Seção Judiciária do Estado
de Goiás;

4. PGJ .lN° 895/02, do Subprocurador-Geral de
Justiça do Estado do Espírito Santo;

5. Requerimento n° 602/01, da Assembléia Le
gislativa de Santa Catarina.

Havendo documentos classificados, deverá ser
ouvida quanto a estes a Comissão Especial de Docu
mentos Sigilosos, nos termos do disposto na Resolu
ção n° 29, de 1993, da Câmara dos Deputados.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

Determino à Diretoria Legislativa da Casa que
providencie o envio das informações solicitadas no
Ofício n° 1.798/2001-C, 1° de outubro de 2001, do
Ju ízo da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio
de Janeiro, considerando que foi cassada a medida
liminar concedida no bojo do Mandado de Seguran
ça n° 24.054, do Supremo Tribunal Federal, que
obstava o atendimento dessa solicitação. Determi
no, também, que atenda às solicitações que ficaram
pendentes de resposta em razão da referida medi
da liminar cassada.

Publique-se.
Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Of. n° 3.468/R.

Brasília, 16 de outubro de 2001

Excelentíssimo senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da câmara dos Deputados
MANDADO DE SEGURANÇA N° 24.054
IMPETRANTES: Confederação Brasileira de Futebol
- CBF e outro
IMPETRADA: Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos autos

do processo referido, homologuei a desistência da
presente ação e cassei a medida liminar anterior
mente deferida e comunicada a essa Presidência
por meio do Telex n° 1.209 e do Ofício n° 3.380/R.,
de 24-10-2001 e 26-10-2001, respectivamente.

Atenciosamente, - Ministro Nelson Jobim, Relal:or.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe conrere a alínea 44b" do item I do

artigo 1° do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta o

processo n° 14.097, de 2002.

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 10 de outubro de 2001.

publicado no Diário da CâInara dos Deputados do dia 11 subseqüente, que alterou o Ato do

Presidente de os de agosto de 1996. publicado no Diário Oficial da União do dia 05 do mês

subseqüente, que aposentou DAmES OrrONI DE OLI"VEIRA, pertencente à Categoria

Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa., Classe Especial, Padd\o

45. do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 27 de maio de

2002, as vantagens do artigo 15 da Lei n° 9.527, de 10 de dezcITlbro de 1997 e do item 11

do artigo 192 da Lei n° 8.112, de II de dezembro de 1990. com fundamento na Decisão nO

781, de 2001. do Tribunal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 05 de dezembro

C'ONE~
Presidente

de 2002.

o PRESIDENTE DA CÂ.MARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°,
item I, alínea lia", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito a nOIlleação de

AROLDO ROCHA FERREIRA LIMA, para exercer o cargo da

Categoria Funcional de Analista Legislativo atribuição Analista de

InforIllática Legislativa, Padrão 36, do Quadro de Pessoal da CâIDara dos

Deputados, tendo eOl vista sua desistência.

CâOlara dos Deputados, eITl 10 de dezembro de 2002.

A
··
("~~

CIO NEVESpresident~
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o PRESIDENTE DA cÂMARA
Dezembro de 2002

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

iterr, I, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de "'..990, EDMIR

CARNEIRO VIANA, ponto na 110.056, do cargo de Assessor Técnico

AdjuEto D, CNE-14, do Quadro cie Pessoêl da Câmara dos

Deputados, que exercia no Departamento de Comissões, CPI-SIVAM,

a partir de Q3 de dezerrbro do corrente ano.

Cfu.1ARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezembro

) "

~
CIO NEVESpmide~

de 2002.

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe con':ere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

i "cem I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FABIANY

ALCAN'l'ARA TATAGIBA, ponto nO 115.087, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do

Partido Social Liberal.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezeni:lro de 2002.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS / no uso das atribui ç5es que Ele confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item l, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro oe 1990, FERNANDO

GONELLA DE ANDRADE, ponto nO 114.443, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-~5, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce na Procuradoria Parlamentar.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro de 2002.

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS / no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item r, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FRANCISCO

JAIRO PERBIRA LDG., ponto nO 115.244, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce na Procuradoria Parlamentar.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro de 2002.

A<.S.~:tO S-
PresO ente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
Dezembro de 2002

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere ::>

artigo l°, item l, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item T, da Lei nO 8.1:'2, de 11 de dezembro de 1990, BERCY

AYRES RODRIGUES FILHO, ponto nO 112.845, do cargo de

Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de

Fiscalização ?inanceira e Con':1:"ole, da Coordenação de

Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, eP.l 10 de dezerrbro de 2002.

A
',
v..1.-

CIO NEVES
. p"'iden~

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das a':ribuições qt:e lhe confere o

artigo l°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junto de 199C,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

~~eP.l ~, da Lei nO 8.112, de 1: de dezembro de 1990, RORTÊNCIA

MARIA LIMA PJ:NREIRO, ponto nO 113.873, do cargo de Assessor

Técnico Adjilnto B, CNE-I0, do Q~adro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia no Departamento de Comissões, CPI-SIVP~,

a partir de 03 de dezembro do corrente ano.

Cj.~_RA DOS DEPUTlI.DOS, em 10 de dezenbro

A
-~~

'CIO~S
Presidente

de 2002.



DlARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSDezembro de 2002

o PRESIDENTE DA
Quarta-feira II 53767

DOS

DEPUT.ADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item l, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JEAN

KAILTON BALBINO, ponto nO 115.171, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Segur.do

Secretário.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro de 2002.

1
/~~~
'CIO

. pre'id~

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, a pedido, de acordo com o

artigo 35, item 11, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de

1990, LÚCIA HELENA DE ANDRADE GARCIA, ponto n° 115.257, do

cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de

Pessoa I da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

Líder do Partido Progressísta Brasileiro.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezembro de 2002.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUT.ADOS, no uso da:; atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

jJnho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o aní';jo 35,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIZ MELO

FILHO, ponto nO 114.776, do cargo de Assessor Técnico AdJuLto

S, CNE-10, do Quadro de Pessoiõ.l da Câ.mara dos Deputados, que

exercia no Departamento de Comissões, Cpr-5rVAM, a partir de 03

de dezembro do corrente ano.

CÂJ.'1ARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro

fi
~~

CIO S
presi~

de 2002.

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

i tem I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCELO

AUGUSTO !mRCONDES DE CARVALHO, ponto nO 114.276, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Procuradoria

Parlamentar.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezerrbro de 2002.

------------------------_._._...._•.....
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DOS

DEPUTADOS, no uso das atribc;içàes que lhe ccnfeée o

artigo 1°, item r, ê.1ínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

j.mho ae 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigc

item -'-, da Lei nO 8.112, de 11 de ciezembro de 1990, MARQUES

XAVIER MARTINS, ponto n e 112.899, ée cargc de Assessor Técn~co

Acjuntc D, CNE-14, do Quadro de Pessoal aa 2âmara dos

Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo-Secretário.

CAMARA DOS D,SPUTADOS, e~ 10 de dezenbro

~/_~
(~D'--/\

CIO
. Presiden e

de 2002.

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confe::€: o

artigo 10, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item r, éa Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MIZAEL

GOMES DOS SANTOS, ponto nO 114.547, do cargo de Assistente

Técnico de Comissão Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Fiscalização

Financeira e Controle, da Coordenação de Comissões

Permanentes, do Departa~ento de Comissões.

CÃ.'1ARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro de 2e02.

A~~'CIO NEVES
Presidente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA

Dezembro de 2002

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com c artigo 35,

item l, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, OSWALDO

VICENTE DE TOLEDO PLACCO, ponto nO 115.000, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Procuradoria

Parlamentar.

CÂMJl..RA DOS DEPUTADOS, em la de dezarbro de 2002.

L~~~
~:~ NEVES

• president~

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa n° 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, PAULO

SERGIO TEIXEIRA, ponto nO 115.341, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinece Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do

Partido Social Liberal.

cÂMA..:<A COS DEPUTADOS, em 10 de dezerrbro de 2002.

t~~
~~O NEVES

preSidente!
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DOS

DEPUTADOS 1 no uso das ",trib',.üções que 1:1e confere o

artigo l°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

jur.ho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item T, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RITA DE

CÁSSIA CENA DE REZENDE, ponto na 113.484, do cargo de

Assis~ente Técnico de Gabinete Adj~nto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

Quar~o Suplente dos Secretários.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em la de dezerrbro de 2002.

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alinea "a", do ALO da Mesa nO 205, de 28 de

junr.o eie 1990,

RESOLVE exonerar, de acareio com o art iço 3S,

item l, da Lei nO 8.112, de 11 de deze:nbro de 1990, RONALDO

BRICK SANTOS, ponto nO 113.135, do cargo de Assistente Técnico

de Gabinete Adjunto D, CNE-~5, do Quadro de Pessoal na Câmara

dos Deputados, que exerce no Gabi~ete do Lider do Partido

Social Trabalhista.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezerrbro

~~~
preSidente/

de 2002.
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o PRESIDENTE DA
Dezembro de 2002

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições qJe lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o an:igo 35,

item :L, da Lei nO 8.112, de 11 de éezelT'.brQ de 1990, ULISSES

GUEDES RAPASSI, ponto nO 114.789, do cargo de Assessor Técnico

Adjunto D, CNE-14, do Quadro de ?essoa~ éa Câraa:ea dos

Depurados, que exercia no Departamento de Corüssões, Cpr-SIVAM,

a partir de 03 ée dezembro do corre~te ano.

C~.ARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro

):~ Á. J. .-..
CIO~S~

. Presidente ~

de 2002.

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, ce acordo com o artigo 35,

item :L, da Lei r.o 8.1::.2, de 11 de dezembro de 1990, WILSON

FRAGA ALEGRETTI, ponto nO 114.769, do cargo de Assessor Técnico

Adjunto D, ~NE-14, do Quaoro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia no Departamento de Comissões, Cpr-SIV~1,

a partir de 03 de dezembro do corrente ano.

cÂMARA DOS DE:PUTADOS, em 10 de dezenbro

) <Á0y'CIO NEVES
Pres!-dente

de 2e02.
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O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso cas atribuiç:jes que l-~.2 celfe!.'e ..

artigo 1°, item I, alínea na", do A~o da Mesa"" 20:" de 2~.

de junho de 1990,

RESOLVE dispensar:', de aCOL(jc: :~un o 3rt i·:; o

ANTONIO RERMINIO NASCIMENTO DA SILVA, oc"J.pante de ca:-go da

Categcria ~uncional de :écn~co Legislat~vo a::~ibuiçã-:·

Opcradcr :js f-1áquinas, Padrão 30, ponro nU 5 . .'214, da. função

C'omission·ada de Assistente de Comissão, t;"r_:'"',",.......... ,",,' -' ,

Pessoal da Cârnara dos Deputados, que exercia Li.:_' I>-:;-pa~tarrlento

de CcrnisscJE-s, CPI-Ba!1espa, a parti::c de 20 d~ nc:vemDro jD

cc,rr-ente a:1c ..

C.tJlIllliA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezerrbro de 2002.

J:;~
6:-

lO NEVES
Presidente

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiç~e3 q.Je lhe corifere G

a:-ti]o 1 0
, item l, alinea na", do Ato da He.sa n:J 20:', de 28

de junho de :990,

RESOLVE dispensa.:, de acordo COill o art içi)

item 1, da :'ei na 8.112, de 11 de cezernb:::G de 1990,

FERNANDO CÉSAR SILVA, ocupante de carCJo da Cateqcriê

?un=~onal de Técnico Legisla~ivo a~ribuiçãç Assisten~e

...~drnini.st=ati VO r PadraO 26, ponto nO 5.744, da funçã8

comlss~onada de Assistente de Comisscto, FC-J5, co Quad~o de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no Departamento

de Comissões, CPI-Banespa, a partir ce 20 de novemb.:o de

ccrrente ano.

CÂH1'LR...J\ DOS DEPUTADOS, em 10 de dezembro
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o PRESIDENTE DA DOS
Dezembro de 2002

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990,

RESOLVE disper.sar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei ~o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ

VEIGA FILHO, ocupante de cargo da. Ca~egoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnico em Docu~enta.ção e

Informação Legislativa, Padrão 45, ponto n° 1.956, da função

comissionada de Assistente de Comissao, FC-05, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no Departamento

de Comissões, CPI-SIVAM, a partir de 25 de novembro do

corrente ano.

c.ÂMARl\. DOS D2PUTADOS, em 10 de dezent>ro

~r~
de 2002.

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que l~e confere o

artigo l°, item I, 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 ce

dezerrbro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item II,

da Lei n° 8.112, citada, ANDERSON FELIPE DOS REIS para

exercer, no Gabinete do Quarto Suplente dos Secretários, c

cargo de Assistente Técnico de Gabine~e Adjunto D, CNE-15, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

l° do Ato da Mesa nO 77, de 11 de dezembro de 1997, combinado

com o parágrafo único do artigo l° do ato da Mesa nO 01, de 24

de feve~eiro de 1999.

CFMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de deumbro de 2002.

Au..~·,CIO NEVES
Presiden .

...... -...._._--,------------- -------------------
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DOS

DEPUTADOS, no uso das dtribuições que lhe confere ()

artigo 1°, item I, alínea na", do l'"to da Mesa n° 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°, item 11,

da Lei nO 8.112, citada, ANGELO BOSCO MACHADO DE ANDRADE para

exercer, no Departamento de Comissões, CPI-Tortura e Maus

Tratos, o cargo de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo l° do Ato

da Mesa nO 71, de 07 de junho de 2001.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro de 2002.

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea na", 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 II,

da Lei n° 8.112, citada, CLAUDIA MARIA LEME LOURENÇÃO para

exercer, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da

Coordenaçtio de Comissões Permanentes, do Departamer.to àe

Comissões, o cargo de Assistente Técnico de ComisSdO Adjunto

D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 20, de 06 de junho de

1995, combinado com o parágrafo único do artigo l° cio Ato ca

Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS GEPUTADOS, em 10 de dezenbro de 2002.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS53776 Quarta-feira 11

o PRESIDENTE DA
Dezembro de 2002

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe con.fere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item Ir,

da Le~ n° 8.112, citada, CLECE MARIA DA CRUZ SILVA para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Libera::', o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, co

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo art~go

l° do Ato da Mesa nO 34, ée 24 de fevereiro de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em la de dezerrbro de 20C2.

~~~
):;:~idr

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, 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, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, EDUARDO NANTES BOLSONARO para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progressista

Brasileiro, o cargo de Assi5tente Técnico de Gabinete, CNE-09,

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato

da Mesa nO 31, de 29 de fevereiro de 1996.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro

k~
de 2002.
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o PRESIDENTE
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DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe cOE':ere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de II de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, FERNANDO GONELLA DE ANDRADE para

exercer, na Procuradoria Parlamentar, o cargo de Assistente

Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 61, de

10 de abril de 1997.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em la de dezerrbro

A~~CIO NEVES
Presidente

de 2002.

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, 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°, item U,

da Lei nO 8.112, citada, HELENA MARINHO CECILIO para exercer,

na Comissão de Fiscalização financeira e Controle, da

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o cargo de JI.ssistente Técnico de Comissão Adj unto

D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 20, de 06 de junho de

1995, combinado com o parágrafo único do artigo lOdo lUa da

Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

c~~ DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro de 2 OÜ2 .

)~:rlO NEVES
. Presidente
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o PRESIDENTE DA DOS
Dezembro de 2002

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28

de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOL'VE nomear, na forma do art.igo 9°, item

II, da Lei nO 8.112, citada, BORTENCIA MARIA LIMA PINHEIRO

para exercer, no Departamento de Comissões, CP I-Tortura e

Maus-Tratos, o cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12,

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo

artigo l° do Ato da Mesa nO 77, de 07 de junho de 2001.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezerrbro de 2002.

~~~
Presidente ..

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lr.e confere o

artigo la, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28

de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, ae 11 de

dezembro de 1990,

RESOL'VE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei na 8.112, citada, lZABEL LÚCIA CONTENTE para

exercer, no Departamento de Comissões, CPI-Tortura e Maus

Tratos, o cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

10 do Ato da Mesa na 77, de 07 de junho de 2001.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro de 2002.

A~~CIO ~(

presi~
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o PRESIDENTE DA
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DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, 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, na forma do artigo 9°, item II,

da Lei n° 8.112, citada, JEAN RAILTON BALBINO para exercer, no

Gabinete do Segundo-Secretário, o cargo de Assessor Técnico

Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, tra~sformado pelo artigo l° da Resolução nO 43, de

30 de junho de 1973, combinado com o parágrafo único do arLigo

l° do Ato da Mesa nO OI, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro de 2002.

k ·!O<.h<Y
'CIO~

. Presidente

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que :he confere o

artigo l°, item 1, 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, na forma do artigo 9°, item 11,

da J:.,ei nO 8.112, citada, LUCIANA DE MORAES XAVlER para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Liberal, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete AdjLn~o D, CNE-15, co

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

l° do Ato da Mesa n° 34, de 24 de fevereiro de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezerrj)ro de 2002.
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DEPUTADOS, no uso àas atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", cio 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°, item

lI, da Lei nO 8.112, citada, LUIZ MELO FILHO para exercer, no

Departamento de Comissões, CPI-FUNDEF, o cargo de Assessor

Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 77, de 07

de junho de 2001.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro de 2002.

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ate da Mesa n° 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", item lI,

da Lei n° 8.112, citada, MARQUES XAVIER MARTINS para exercer,

no Gabinete do Segundo Secretár:o, o cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, trans::ormado pelo artigo 3° do Ato da

Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987, combinado com o parágrafo

único do artigo l° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de

1999.

CAMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro de 2002.

~~
A~:~i-defe
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o PRESIDENTE DA
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DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe conf"ere o

artigo la, item I, 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 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na [arma do art í<]o 9 0
, item

II, da Lei na 8.112, citada, SORELLA CONTENTE JACOMO para

exercer, no Departamento de Comissões, CPI-Tort"o.ra e Maus

Tratos, o cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

10 do Ato da Mesa na 77, de 07 de junho de 2001.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezerrbro de 2002.

j:;
'
....s..

. :tO NEVES. 'eSide=r=
O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.1:2, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item 11,

da Lei na 8.112, citada, VALDÊNIA COSTA GUIMARÃEs para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Trabalhista, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, C~E-15, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

2° do Ato da Mesa nO 02, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro de 2002.

fi.z~CIO NEVES
President
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°,

item I, 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 dos artigos 9°, item I, e

10 da citada Lei n° 8.112, combinados com o artigo 28 da Resolução n° 30,

de 13 de novembro de 1990, VERUSKA ROCHA DA SILVA para exercer

cargo da categoria funcional de Analista Legislativo - atribuição Analista de

Infonnática Legislativa, Padrão 36, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, em vaga decorrente da posse em outro cargo público de Maria

Raquel Mesquita Melo, conforme Ato do Presidente de 04 de dezembro de

2002, publicado no Diário da Câmara dos Deputados de 05 de dezembro

2002.

Câmara dos Deputados, em 10 de dezembro de 2002.

o DOS

de 2002.

DEPUTADOS, no uso das atribuiçóes que lhe confere o

artigo la, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 2C5, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 0 àa Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resoluçêlo na 21, de 4 de :J.ovembro de 1992, ANTONIO

HERMINIO NASCIMEN'l'O DA SILVA, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Operador: de

Máquinas, Padrão 30, ponto nO 5.214, para exercer, a partir de

20 de novew~ro do corrente ano, no Departamento de Comissões,

C?I-Tortura e Maus-Tratos, a função comissionada de Assistente

de Comissão, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara àos

Deputados, criada pelo artigo lado Ato da Mesa na 77, de 07

ce junho ce 2001 .

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em la de dezerrbro

):~~. IO NEVE
President
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DOS

DEPUT.ADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea hah, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do art.igo

13 da Reso1uçao nO 21, de 4 de novembro de 1992, ELlZABETB

MACHADO DE MATTOS, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Técnico Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão

30, ponto n° 4.946, para exercer, a partir de 29 de ncvemt:ro

do corrente ano, no Departamento de Comissões, CPI-TRAFICO DE

ANIMAIS E PLANTAS SILVESTRES, a função comissionada de

Assistente de Comissão, f C-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, criada pelo artigo l° do Ato da Mesa nO 77, de

07 de junho de 2001.

CÂ.~RA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezembro de 2002.

-6~~~:~i~:~ ,
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, ':la uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

j~r.ho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.:12, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro àe 1992, FERNANDO

CÉSAR SILVA, ocupant.e de cargo da Categoria Funcional àe

Técnico Legislativo atribuição Assistente Administrativo,

Padrão 26, ponto nO 5.744, para exercer, a partir de 20 cie

novembro do corrente a!lO, no wepartamento de Comissões, CPI-

Tortura e Maus-Tratos, a função comissionada de Assistent.e de

Comissão, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criada pelo artigo l° 00 Ato da Mesa nO 77, de 07 de junho de

2001 .
cÀ1'lARA DOS DEPUTP.DOS, em 1.0 de Clezerrbro

·~o~~
J:e~ide~

de 2002.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
Dezembro de 2002

DEPUTADOS, :10 uso das atribuiçêíes que lhe confere o

artigo la, item r, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de ~l de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução na 21, de 4 de novembro de 1992, GERALDO

PEREIRA TEIXEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Técnico ::"'egis:Cativo - atribuição Adjunto Parlamentar, ?adrão

30, ponte na 4.588, para exercer, a partir de 27 de nove:nbro

do corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido Progressista

Brasileiro, a função comissionada de Assistente de Gabinete,

FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depuc:ados,

transformado pelo artigo P do Ato da Mesa nO 71, de 07 de

junho eie 2001 .

cÂMARA DOS de dezertbro de 2002.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

do Ato da Mesa na 205, de 28 de

6° àa Lei na 8.112, de 11 àe

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item l, alinea "a",

junho de 1990, e o artigo

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução na 21, àe 4 ele novembro de 1992, JOSÉ VEIGA

FILHO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnico em Documentação e Informação

Legislativa, Padrão 45, ponto n° 1.956, para exercer, a partir

de 25 de novembro do corrente ano, no Departamento de

Comissões, CPI-=UNJ)EF, a função comissionada de Assistente de

Comissão, FC-05, do Quadro de Pessoal da Càmara dos DepuLados,

criada pelo artigo 10 do Ato da Mesa n° 77, de 07 de junho de

2001.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezeIlbro de 2002.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSDezembro de 2002
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DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do ll.to da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar CASSANDRA aIOS DE PINA,

ocupante àe cargo da Categoria ?uncional de Analist:a

Legislativo - atribuiçao Técnico em Comunicaçao Social, Padrão

42, ponto na 6.358,. la subst:itt:ta do Chefe da Seção de Apoio

de Divulgação, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, da Coordenação de Divulgação, da Secretaria de

Coraunicação Social, em seus impedimentos eventuais, a partir

de 27 de novembro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezeItbro de 2002.

O

fi
~

'CIO NEVEs/
preSider:t{

/
PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das acribuições qL:e lhe confere o

artigo 1 o, item I, alínea "~,,c:. , do Ato da Mesa na 20~, àe 28 de

junh8 de 1990, e o artigo 6 0 da Le~ na 8.112, de ~1 de

dezembro de ~990,

RESOLVE designar DENIZE MACEDO PEREIRA PINTO,

ocupa:1:e de cargo da Categoria FL:ncional de Ana.lista

Legislativo - atribuição Técnico em Documentação e Informação

Legislativa, Pad=ão 42, ponto na 6.178, le substit~:a. do Chefe

de Seção, FC-05, do Quadro de Pessoal da C~mara dos Deputados,

da Central de Atendimento, do 2entro de DocL:mertação e

Lnformaçào, em seus impedimentos eventuais, a partir de 2i de

~ove~bro do 20rrente ano.

Ck~ DCS DEPUTADOS, em 10 de dezerrbro de 2 Oe2 •
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o PRESIDENTE DA
Dezembro de 2002

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item T, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° àa Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar ELZA CARNEIRO DOS SANTOS

FIGUEIREDO, ocupan~e de cargo da Categoria Fu~cional de

Técnico :'egislativo atribuição Agente de Serviços

:'egislativos, Padrão 26, ponto nO 6.367, la substituta do

Chefe da Seção de Assistência Social, =C-05, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deput:ados, no Departamento Médico, em

seus impedimentos eventuais, a partir de 28 de novembro do

corrente ann.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em la de dezembro de 2002.

~
&:.

, lO NEVESr"id'~'-
o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, alínea "a", do A~o da Mesa na 205, de 28

de ~unho àe 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei na

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar MARCOS LUIZ SANTAROSA,

Padr:ão "'3, ponto na 6.011, e MARILIA :BONFIM E SILVA DE

MORAES, Padrã.o 41, ponto r: c 6.361, ocupantes de cargo da

Categoria Funcional de Analista Legislativo atribuição

Médico, para substituíren, sucessiva~ente, na Coordenação

Médica, do Departamento Médico, o Diretor, FC-07, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedinenLos

eventuais, a partir de 28 de nove~ro do corrente ano.

cÁlJ'.AR.Zl. DOS DEPUTADOS, em 10 de dezerrbro

~&~' ONEVE "-
resiàe e

de 2002.
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DOS

DEPUTADOS, no uso das a::ribuiçóes que lhe ccr::e::::e o

artigo 10, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

ju~ho de 1990, e o artigo 6° da ~ei nO 8.112, de 1~ de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar MARCOS FERNANDES DE ALMEIDA,

ocupante de cargo da Categoria ?uncional de fulalisLa

Legislativo - a~ribuição Médico, Padrão 42, ponto na 5.995, 2 0

substituto do Diretor, FC-C7, do Quadro de 2es50al da camara

dos Depu::ados, da Coordenação de Emergências Médicas, do

DepartamenLo lv!édico, em seus impedimentos eventuais r a par::ir

de 28 de novembro do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUT_~OS, em 10 de dezembro àe 20C2.

lI:~~10 NEVES
President

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no t:so das a:ribt:ições que ~ne ccnfere o

artigo =,,0, itere r, alínea "a", do Ate da Mesa nO 20:, de 28 de

j_cto de 1990, e o artigo 6 0 ca Lei na 8.112, de 11 de

8ezembro de 1990,

RESOLVE ciesigna:: MONICA EVA PACHECO SCRAPER,

oClpante de cargo da Categoria Funcional cie Ana~istê.

Leç-islativo - 2.tribuição Técnico err, Documen:ação e I:1forrr.ação

Legislativa, Pad~ão 42, ponto n° 6.259, 2' SJD5Lituta da

Diretora, FC-07, de Quadro de Pessoal da Câmara cos Deputados,

da Central de Atendimento, do Centro de Docu~entação e

Informação, em seus impedimer;tos eventuai-s, a pa~tir de 26 de

novembro do corrente ano.

cÂMAR-lI.. DOS DEPUTA90S, erro 10 de dezembro de 20J2.

)
/

-~
'CIOp'eSid~
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUT.ADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, 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 designar NIQUELE MOURA SIQUEIRA,

ocupant.e de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo ~ atribuição Técnica Legislativa, Padrão 36, ponto

r,0 6.583, 2 a substituta do Chefe da Seção de Histórico de

Debates, FC-ü5, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

na Cooràenação de Revisão, do Departamento de Taquigrafia,

Revisão e Redação, em seus impedimentos eventuais, a partir de

25 de novembro do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de dezenbro de 2002.

~0~
CIO~y

presiden7

------"--~_."--_.__.
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*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO "§ 1O. Na execução orçamentária, o Poder Execu-
N° 421-A, DE 2001 tivoobservará os seguintes percentuais mínimos de re-

(Do Sr. Miro Teixeira e Outros) alização de despesas com relação ao total das dota-
Imprime caráter mandatário à lei or. ções orçamentárias de cada unidade orçamentária:

çamentária anual e dá outras providênci- I - de janeiro a março: vinte por cento;
as; tendo parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Redação pela ad- 11 - de abril a julho: trinta por cento;
missibilidade desta e da PEC 527/02, 11I- de agosto a dezembro: cinqüenta por cento:'

apensada, com emenda (relator: DEP. A segunda alteração proposta no texto constitu-
FERNANDO CORUJA). cional diz respeito à inclusão de mais uma vedação,

(À Comissão de Constituição e Justiça através do inciso XII, entre aquelas estabelecidas no
e de Redação) . art. 167, com a seguinte redaçao:

.. Proposta inicial publicada no OCO de
25/10/01 - Proposta apensada: PEC 527/02 "XII- o bloqueio, o contingenciamento e o can-
(OCO de 27/04/02) celamento, totais ou parciais, de créditos orçamentá-

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO rios ou adicionais, salvo se concedida autorização le-
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO gislativa nos termos da lei complementar a que se re

fere o art. 165, § 9°:'

SUMÁRIO Em ambas as proposições sob comento, confor-
- parecer do relator me pode ser apreendido nas respectivas justificações,
- emenda oferecida pelo relator destaca-se a preocupação comum com o excesso de
_ parecer da Comissão discricionariedade por parte do Poder Executivo no tra-
_ emenda adotada pela Comissão to das questões de natureza a1ocativa, havendo, diante

disto, um consenso entre os signatários quanto à ne
cessidade de se impor limites constitucionais ao grau
de liberdade fiscal que tem atualmente o Executivo.

I - Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição n.o421 , de
2001, que tem como primeiro signatário o nobre Depu
tado Miro Teixeira, pretende empreender profundas al
terações no texto constitucional em matéria orçamentá
ria, em especial em dispositivos da Seção 11 - Dos
Orçamentos, integrante do Capdulo 11 - Das Finanças
Públicas, do Tdulo VI- Da Tributação edo Orçamento.

Em face do extenso e complexo teor da proposi
ção, além das particularidades de cada dispositivo a
ser alterado ou a ser incluído no texto constitucional,
consideramos mais apropriado transferir à parte se
guinte deste parecer a descrição das alterações pre
tendidas, caso a caso, analisando-as à luz do que dis
põe o art. 60, § 4°, I, 11, 11I e IV, da Constituição Federal.

De outra parte, destacamos ainda que foi apen
sada à proposição principal a Proposta de Emenda à
Constituição n.o 527, de 2002, cujo primeiro signatá
rio foi o Deputado Euler Morais, com as mudanças
abaixo especificadas.

A PEC n. ° 527/02 manda, inicialmente, incluir
um § 10 no art. 165 da Constituição Federal, com a
seguinte redação:

11- Voto do Relator

A esta Comissão cabe pronunciar-se sobre a
admissibilidade das propostas sob comento, em con
formidade com o que estabelece o art. 202 do Regi
mento Interno desta Casa.

Observou-se em ambos os casos o cumprimento
do disposto no art. 60, I, da Constituição Federal. Des
necessário afirmar, de outro lado, que o País não se en
contra em situação impeditiva para apresentação de
emendas ao texto constitucional, qual seja, a vigência
de intervenção federal, de estado de defesa ou de esta
do de sítio, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei Maior.

Passemos, então, a examinar as proposições,
sabendo-se, como é de ciência ampla, que não será
objeto de deliberação a proposta de emenda à consti
tuição tendente a abolir (art. 60, § 4° da Constituição
Federal) a forma federativa de Estado (inciso I), o voto
direto, secreto, universal e periódico (inciso 11), a se
paração dos Poderes (inciso 11I) ou os direitos e ga
rantias individuais (inciso IV).

Alertamos que, se não nos pronunciarmos em
contrário em cada caso quanto aos aspectos mencio-
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nados no art. 60, § 4°, da Constituição Federal, fica su
bentendida a admissibilidade do dispositivo analisado.

A PEC n.o 421, de 2001, em seu art. 1°, propõe
alterações na redação dos arts. 49, 57, 165, 166 e
167 da Constituição Federal, como veremos.

A Proposição dá nova redação ao inciso IX do
art. 49 da Constituição Federal (que trata da compe
tência exclusiva do Congresso Nacional para julgar
as contas do Presidente da República), de modo a
ampliar o alcance do julgamento pelo Congresso Na
ciona� das contas públicas, deixando explicitado que
tal julgamento estende-se não apenas às contas do
Presidente da República, como também dos Presi
dentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputa
dos, do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais
Superiores e do Chefe do Ministério Público, estabe
lecendo adicionalmente que o retrocitado julgamento
terá que ser feito até o encerramento da sessão legis
lativa do exercício subsequente a que se referirem.

Em relação ao art. 57 da Constituição Federal, a
PEC sob exame oferece nova redação ao § 2°, dis
pondo que a sessão legislativa não será encerrada:

I - no primeiro período, sem a aprovação dos
projetos de lei de diretrizes orçamentárias e do plano
plurianual, este apresentado no primeiro exercício do
mandato presidencial. A novidade é a inclusão da
aprovação do projeto de lei do plano plurianual pelo
Congresso Nacional no período mencionado;

/1- no segundo período, sem a aprovação do pro
jeto de lei orçamentária anual para o exercício seguinte.
Trata-se de dispositivo novo no texto constitucional.

As inovações relacionadas ao Art. 165 come
çam com a redação oferecida ao § 6°, em especial no
que diz respeito ao "in fine" daquele parágrafo por nós
destacado abaixo:

"§ 6° O projeto de lei orçamentária será acompa
nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anisti
as, remissões, subsídios e benefícios de natureza fi
nanceira, tributária e creditícia, apresentando, tam
bém, relatório sobre a análise do custo-benefício para
a região, por meio de indicadores sociais e econômi
cos definidos na lei de diretrizes orçamentárias."

O novo § 8° do mesmo artigo acima mencionado
retira do texto vigente do mesmo dispositivo a possibi
lidade objetiva de se incluir na lei orçamentária a au
torização ao Poder Executivo para a abertura de cré-

ditos suplementares durante a execução orçamentá
ria, conforme podemos observar in verbis:

"§ 8° A lei orçamentária anual não conterá dis
positivo estranho à previsão da receita e à fixação da
despesa, não se incluindo na proibição a contratação
de operações de crédito, ainda que por antecipação
de receita, nos termos da lei, e as regras relativas à
sua execução."

.A proposição sob relato introduz ainda no Art.
165 os três parágrafos abaixo:

"§ 10. A lei orçamentária conterá, em rubricas
específicas, por tipo de receita, os valores referentes
a isenções, anistias, remissões, subsídios e benefíci
os de natureza financeira, tributária e creditícia, regis
trando-se a renúncia de receita e o correspondente
benefício a título de despesa".

Trata-se de uma inovação de ordem técnica no
texto constitucional, do ponto de vista da classificação
das contas públicas, em relação à matéria aqui regu
lada, que cria, no âmbito da prática orçamentária bra
sileira a ''figura'' das despesas fiscais, decorrentes de
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia.

"§ 11. Para o cumprimento do disposto no § 7° a
programação dos gastos será detalhada por unidade
da federação, aplicando-se cinqüenta por cento dos
recursos de forma diretamente proporcional à popula
ção e o restante de maneira inversamente proporcio
nai à renda per capita, ressalvadas as peculiaridades
de cada programa previstas em lei específica."

"§ 12. Lei específica autorizará a criação de pro
gramas de governo, validará os existentes e definirá
os critérios de aplicação dos recursos."

Nada obstante a falta de clareza da redação do
§ 12 do art. 165, bem como a aparente contradição
entre as partes integrantes do § 11 do mesmo artigo,
ao estabelecer, como regra, uma rígida política alo
cativa e, ao mesmo tempo, permitir a sua transgres
são por meio de lei ordinária, além dos riscos ineren
tes a qualquer forma de engessamento intertempo
ral da política alocativa de recursos públicos, não se
pode apontar vícios nos dispositivos sob exame
quanto ao disposto no art. 60, § 4°, da Constituição
Federal, que nos levassem a não recomendar a sua
admissibilidade.

A PEC n.o 421, de 2001, também dá nova reda
ção ao caput do art. 166 e acrescenta o § 9° ao mes
mo artigo, como vemos:
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"Art. 166.05 projetos de lei relativos ao plano .

plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
anual, aos créditos adicionais, aos cancelamentos e orçamento e créditos adicionais e suplementares,
às suspensões de execução de programação serão ressalvado o previsto no art. 167, § 3°;"
apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacio- O Art. 20 da PEC n.o421, de 2001, acrescenta à
nal, na forma do regimento comum." Constituição o Art. 165-A e seus parágrafos, abaixo

"§ 9° As alterações à lei do plano plurianual so- destacados, que materializam no texto constitucional
mente terão eficácia no mesmo exercício financeiro as idéias centrais de um movimento que grassa no
se aprovadas até o final do primeiro período da ses- Congresso Nacional já há algum tempo, em favor do
são legislativa." orçamento mandatório, em substituição ao atual mo-

As inovações referentes ao art. 166 da Constitu- delo autorizativo. O teor dos dispositivos é o seguinte:
ição Federal pela PEC n.o 421, de 2001, dizem respei- "Art. 165-A A programação constante da lei or-
to ao tratamento dado a cancelamentos e suspen- çamentária anual terá obrigatória execução, salvo se
sões de dotações orçamentárias, agora submetidos à aprovado projeto de lei de iniciativa exclusiva do Pre-
apreciação das duas Casas do Congresso Nacional, sidenteda República, solicitando autorização ao Con-
e à obrigatoriedade de as alterações à lei do plano gresso Nacional para suspensão ou cancelamento,
plurianual serem aprovadas até o final do primeiro pe- total ou parcial, de dotação.

ríodo da sessão legislativa para terem eficácia no § 10 A dotação cancelada será excluída do orça-
mesmo exercício financeiro. mento e a dotação suspensa terá sua execução tem-

Não vemos, de todo modo, qualquer óbice de or- porariamente sobrestada, podendo ou não, durante o
dem constitucional à admissibilidade dos dispositivos exercício, ser restabelecida.

acima citados. § 2° O projeto de lei de que trata o caput deste
Ainda em relação ao art. 1° da PEC n.o 421, de artigo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacio-

2001, introduz-se mais uma vedação entre aquelas nal até cento e vinte dias antes do encerramento da
estabelecidas no art. 167 da Constituição Federal, sessão legislativa e será acompanhado de pormeno-
através do inciso XII, qual seja: rizada justificativa das razões de natureza técnica,

"Art. 167. econômica ou financeira.

XII - a edição de medida provisória para tratar § 3° Sanados, total ou parcialmente, os impediti-
de matéria a que se refere o art. 68, § 1°, 111, assim vos que deram causa à suspensão a que se refere o
como suas alterações." caput, a programação torna-se obrigatória, devendo,

A matéria a que se refere o art. 68, § 1°, 111, da em caso de normalização parcial, os valores ser re-
Constituição Federal diz respeito a planos plurianua- compostos proporcionalmente.
is, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Somente § 4° A reversão total ou parcial da suspensão
ad argumentandum tantum, somos forçados a alertar, poderá ser executada pelo Presidente da República,
para o conhecimento futuro da Comissão Especial mediante comunicação ao Congresso Nacional.

que cuidará do exame da PEC n.o 421, de 2001 ,que a § 5° Qualquer membro ou comissão do Con-
matéria aqui regulada já foi objeto de deliberação na gresso Nacional ou de suas Casas poderá propor a
Emenda Constitucional n.o 32, de 11 de setembro de reversão total ou parcial da suspensão, desde que de-
2001, mais precisamente através da alteração que vidamente fundamentada, por meio de projeto de re-
promoveu na redação do § 1°, I, d, do art. 62 da Cons- solução.

tituição, in verbis: § ~ Até sessenta dias antes do final do exercí-
"Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o cio o Presidente da República deverá encaminhar

Presidente da República poderá adotar medidas pro- projeto de lei ao Congresso Nacional comprovando a
visórias, com força de lei, devendo submetê-Ias de permanência das razões que deram causa às sus-
imediato ao Congresso Nacional. pensões aprovadas para que estas sejam considera-

§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias das definitivamente canceladas.

sobre matéria: § 7° O projeto de lei de que trata o caput poderá,
I - relativa a: ainda, ser encaminhado ao Congresso Nacional a
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qualquer tempo se verificadas ocorrências de calami
dade pública, nas circunstâncias previstas no art.
137, inciso 11, ou nas situações de redução real da ar
recadação da receita orçamentária prevista.

§ 8° O Poder Executivo, na data do encami
nhamento ao Congresso Nacional do projeto de lei
de que trata o caput, providenciará o bloqueio das
dotações objeto de suspensão ou cancelamento, o
qual será mantido pelo prazo improrrogável de até
sessenta dias.

§ 9° Os projetos de que tratam o caput e os §§
5° e 6° serão apreciados pelo Congresso Nacional
no prazo de quarenta e cinco dias, sobrestando-se a
deliberação quanto aos demais assuntos nas duas
Casas do Congresso Nacional até que se ultime a
votação.

§ 10. Não constarão do projeto de lei orçamen
tária anual, bem como do autógrafo encaminhado
para sanção do Presidente da República, receitas cu
jas leis que as autorizem tenham início e vigência
posteriores ao encaminhamento do projeto de lei or
çamentária anual.

§ 11. O excesso de arrecadação apurado deverá
ser incorporado ao orçamento a cada trimestre, sendo
que o do último trimestre somente poderá ser utilizado
mediante créditos adicionais no exercício seguinte, sal
vo se para a abertura de créd~os extraordinários.

§ 12. A execução orçamentária e financeira
dar-se-á de maneira uniforme ao longo do exercício,
ressalvados os programas de execução sazonal.

§ 13. A inobservância da execução orçamentá
ria nas condições previstas neste artigo importa em
crime de responsabilidade."

A despeito das discussões que suscitarão na
Comissão Especial encarregada do exame de mérito
da presente proposição, os dispositivos acima não
apresentam quaisquer vícios em relação ao disposto
no art. 60, § 4°, 1,11, 111, e IV, que nos levassem a não
recomendar a sua admissibilidade.

Por último, e não menos importante, a PEC n.o
421, de 2001, em seu Art. 3°, dá nova redação aos in
cisos do § ~ do art. 35 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias, não incorrendo em vícios que
não recomendem a sua admissibilidade, estabele
cendo novos prazos, até que entre em vigor a lei com
plementar a que se refere o art. 165, § 9°, I e 11, da
Constituição, para a apreciação legislativa dos proje-

tos de lei de que tratam os incisos I, 11, 111 do art. 165
da Lei Maior, quais sejam:

1- o projeto do plano plurianual, para vigência
até o final do primeiro exercício financeiro do mandato
presidencial subsequente, será encaminhado até trin
ta e um de março do primeiro exercício financeiro do
mandato presidencial e devolvido para sanção até
trinta de junho do mesmo exercício;

11 - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
será encaminhado até trinta e um de março e devolvi
do para sanção até trinta de junho;

111- o projeto de lei orçamentária da União será
encaminhado até primeiro de agosto e devolvido para
sanção até quinze de dezembro.

Examinada a admissibilidade da PEC n.o 421,
de 2001, passemos, então à analise da Proposta de
Emenda à Constituição n.o 527, de 2002, apensada à
primeira proposição.

Como vimos, a PEC n. ° 527/02, em seu art. 1°,
manda incluir um § 10 no art. 165 da Constituição Fe
deral, com a seguinte redação:

"§ 1O. Na execução orçamentária, o Poder Exe
cutivo observará os seguintes percentuais mínimos de
realização de despesas com relação ao total das dota
ções orçamentárias de cada unidade orçamentária:

I - de janeiro a março: vinte por cento;

11 - de abril a julho: trinta por cento;

111- de agosto a dezembro: cinqüenta por cento:'

Em relação ao artigo sob comento, nada obs-
tante autores como Ives Gandra Martins, em seus
"Comentários à Constituição do Brasil", obra escr~a

em parceria com Celso Ribeiro Dantas, tenham con
siderado que "a expressão "forma federativa de Esta
do" é suficientemente genérica a afastar um campo
de difícil apreensão de seus limites pétreos ... apenas
solucionáveis pela decisão da Suprema Corte, que
definirá em cada caso concreto os limites da inaltera
bilidade", ficamos, no caso em pauta, com a douta po
sição do mestre José Afonso da Silva, citado em nota
de pé de página pelo próprio Ives Gandra, na mesma
obra, quando ensina que "... é claro que o texto não
proíbe apenas emendas que expressamente decla
rem: "fica abolida a Federação ou a forma de Federa
ção de Estado... A vedação atinge a pretensão de mo
dificar qualquer elemento ... da Federação.. , basta
que a proposta de emenda se encaminhe ainda que
remotamente, ''tenda (emendas tendentes, diz o tex
to), para a sua abolição",

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



EMENDA ADOTADA - CCJB

Dá nova redação ao art. 50 e revoga
o art. 76 da Lei na 8.383, de 30 de dezem
bro de 1991, que altera legislação tributá
ria federal e dá outras providências; ten
do pareceres: da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, pela aprova
ção (Relator: Deputado Rubem Medina);
e da Comissão de Finanças e Tributação,
pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela

PROJETO DE LEI ~ 284-8, DE 1995
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Suprima-se o art. 10 da PEC n.o 527/02, renu
merando-se os seguintes.

Sala da Comissão, em 04 de dezembro de 2002.
- Deputado Jaime Martins, Presidente em exercício.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela admissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição na 421/2001 e da de na
527/2002, apensada, com emenda, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins - Vice-Presidente no exercício

da Presidência, Ney Lopes - Presidente, Igor Avelino
- Vice-Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloy
sio Nunes Ferreira, André Benassi, Augusto Farias,
Bispo Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano Sales,
Dr. Antonio Cruz, Edmar Moreira, Geovan Freitas,
Gerson Peres, lédio Rosa, Inaldo Leitão, José Dirceu,
José Genoíno, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes Ri
beiro Filho, Moroni Torgan, Nelson Otoch, Nelson Pel
legrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Raimundo Santos,
Regis Cavalcante, Renato Vianna, Roland Lavigne,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Alberto Goldman, Átila
Lira, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Dr. Rosi
nha, Fernando Coruja, Gilmar Machado, Gonzaga
Patriota, Jair Bolsonaro, Luis Barbosa, Luiz Antonio
Fleury, Sarney Filho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2002 
Deputado Jaime Martins, Presidente em exercício.

Prosseguindo no exame de admissibilidade da
mencionada proposição, a segunda alteração pro
posta diz respeito à inclusão de mais uma vedação,
através do inciso XII, entre aquelas estabelecidas no
art. 167, com a seguinte redação:

"XII- o bloqueio, o contingenciamento e o can
ce�amento' totais ou parciais, de créditos orçamentá
rios ou adicionais, salvo se concedida autorização le
gislativa nos termos da lei complementar a que se re
fere o art. 165, § 90

."

Trata-se de matéria já abordada no art. 20 da
PEC n.o 421, de 2001 , ao acrescentar no texto consti
tucional o art. 165-A e seus parágrafos, sobre a qual
não existe qualquer óbice que impedisse a sua ad
missibilidade.

À vista do exposto, votamos pela admissibilida
de da PEC n.o 421, de 2001, e do art. 20 da PEC n.o

527, de 2002. Votamos, no entanto, pela inadmissibili
dade do art. 10 da PEC n.o 527/02, por estar em desa
cordo com o art. 60, § 40

, inciso I, da Lei Maior.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2002
- Deputado Fernando Coruja, Relator.

EMENDA SUPRESSIVA N° 1
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Para José Afonso da Silva, com o que concorda- 111- Parecer da Comissão
mos, ... "a autonomia dos Estados Federados assenta
na capacidade de auto-organização, de autogoverno
e de auto-administração. Emenda que retire deles
parcela dessas capacidades, por mínima que seja, in
dica tendência a abolir a forma federativa de Estado".

Desse modo, salvo melhor juízo, o artigo destaca
do da PEC n.o 527/02, ao estabelecer balizamentos rígi
dos para a execução orçamentária para as três esferas
de governo, já que a matéria da Constituição sob exa
me, em razão do princípio da simetria, segundo o qual
as normas da Constituição Federal devem ser reprodu
zidas, ajustadas às devida<> particularidades, aos Entes
Federados, está cerceando de modo objetivo o que
José Afonso da Silva caracterizou como a essência da
autonomia detais Entes, qual seja, o seu poder de auto
governo e auto-administração.

Em face do exposto, somos contrários à admis
sibilidade do art. 10 da PEC n.o 527/02.

Suprima-se o art. 1°da PEC na 527/02, renume
rando-se os seguintes.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2002
- Deputado Fernando Coruja, Relator.
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aprovação, com Substitutivo (Relator:
Deputado Fétter Júnior).

(Às Comissões de Economia, Indús
tria e Comércio; de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, 11.)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

11I- Na Comissão de Finanças e Tributação:

- parecer do relator
- 1° substitutivo oferecido pelo relator
- emenda apresentada ao substitutivo
- parecer reformulado
- 2° substitutivo oferecido pelo relator

- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 50 da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro

de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 50. As despesas referidas na alínea b do
parágrafo único do art. 52 da Lei n° 4.506, de 30 de
novembro de 1964, decorrentes de contrato que, pos
teriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser
assinados, averbados no Instituto Nacional de Propri
edade Industrial (INPI) e registrados no Banco Cen
trai, desde que não contenham informações técnicas
de produção secretas ou confidenciais, nem prevejam
como forma de pagamento e remessa relacionadas
com a produção ou venda da concessionária; passam
a ser dedutíveis para fins de apuração de lucro real,
observados os limites e condições estabelecidas pela
legislação em vigor."

Art. 2° Fica revogado o art. 76 da Lei n° 8.383, de
30 de dezembro de 1991.

Parágrafo único. Os contratos averbados pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial durante a
vigência do art. 76, continuarão a gozar dos privilégi
os nele concedido, até o prazo de cinco anos conta
dos da data da averbação.

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

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A crise da economia mexicana, trazida à tona
após uma enorme e rápida perda de reservas, deu iní
cio a uma série de constatações sobre as dificuldades
que atravessa a economia internacional" refletindo-se
nas economias nacionais. No caso brasileiro, estas va
riáveis externas conjugadas as variáveis internas do
Plano Real, também ocasionou problemas no Balanço
de Pagamentos e perda de reservas.

O Governo brasileiro vem reconhecendo a
gravidade da situação e vem modificando a concep
ção do Plano Real com medidas defensivas, tentan
do adaptá-lo a esta realidade, com o que já vem
sendo conhecido como Real 2. Muitas outras vozes,
tanto da oposição como da situação, vêm se so
mando para criticar a concepção inicial do Plano e
defender as mudanças necessárias, no sentido de
diminuir nossa exposição ao mercado financeiro in
ternacional.

Chamamos a atenção especificamente JE"a o caso
das remessas dedivisas a título de transferência de tecno
logia, matéria deste projeto Este tipo de despesa vem 50

fraldo um forte incremento nos úttimos anos.

Há muitos anos não se ouvia, em nosso País,
vozes que se preocupassem com as remessas de
transferência de tecnologia, tudo isto parecia coisa
do passado. De fato, ao início da década de Setenta,
importante publicação do IPEA, Ministério do Plane
jamento (Biato, Guimarães, et ai; A Transferência de
Tecnologia no Brasil. Série Estudos para o Planeja
mento, Vol. 4, 1973) chamava a atenção para as re
messas abusivas, destacando que no período de
1965-70 cerca de 73% das remessas eram de subsi
diárias de empresas estrangeiras. Além disto, dentre
as subsidiárias estrangeiras, as contratações tecno
lógicas com suas próprias matrizes representavam
70% do total destas despesas. A atuação do INPI 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em con
junto com o Banco Central, aplicando a legislação vi
gente à época, possibilitou o término desta evasão
descabida. As razões deste recrudescimento das re
messas está ligado, sem embargo, as mudanças na
estrutura legal que rege a matéria.

~ .._.._•..._-_.._.•.._-_.-_._-------------



LEI N° 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

Institui a Unidade Fiscal de Referên
cia, altera a legislação do imposto de
renda e dá outras providências.

Art. 50. As despesas referidas na alínea b do
parágrafo único do art. 52 e no item 2 da alínea e do
parágrafo único do art. 71, da Lei nO 4.506(18), de
30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos
que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, ve
nham a ser assinados, averbados no Instituto Nacio
nal da Propriedade Inudstrial (INPI) e registrados no
Banco Central do Brasil, passam a ser dedutíveis
para fins de apuração do lucro real, observados os
limites e condições estabelecidos pela legislação em
vigor.
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De fato, durante o Governo Collor e por sua inici- mia de tratamento entre as relações econômicas com
ativa, nova lei foi editada Lei n° 8.383 de 30 de dezem- o exterior e no interior do País.
bro de 1991 - trazendo grandes mudanças na legisla- É preciso deixar claro que a alteração proposta
ção quanto as remessas de pagamento relativo a exclui de sua abrangência os contratos de assistência
transferências tecnológicas. Esta lei, em seus arts. 50 ou de serviços técnicos, que continuarão a ser feitos
e 76 revogou, respectivamente, os arts. 14 e43 da Lei entre empresas do mesmo grupo econômico, sem
n° 4.131 , de 3 de setembro de 1962. O art. 14 citado qualquer restrição; desde que não contenham cláusu-
vedava os pagamentos de royalties de patentes e la de trade secret.
marcas entre empresas de mesmo grupo, desde que O projeto também protege - no parágrafo único
o controle acionário fosse de licenciante externo; e o do art. 1° - o direito adquirido daqueles contratos
art. 43 dispunha sobre o imposto suplementar de ren - averbados pelo INPI, que poderão continuar desfru-
da para os contratos que excedessem o limite de de- tando, pelo prazo de até cinco anos, do direito previs-
dutibilidade de 5% das vendas. Entendemos que o re- to no art. 43 da Lei n° 4.131/91.
cente aumento das remessas tecnológicas só pode Finalmente, queremos deixar claro que o projeto
ser explicada pelas revogações mencionadas que, in- apenas restabelece um disciplinamento que vigorou,
c1usive, levou também a um crescente número de sem constituir nenhum impedimento a vinda de investi-
aprovações de contratos de transferência de tecnolo- mento estrangeiro - até 1991. Como também o projeto
gia entre subsidiárias e suas matrizes no exterior. não cria qualquer restrição ao capital estrangeiro que

Além disto, o art. 50 da Lei n° 8.383/91 passou a já não exista e não seja comum na legislação da maio-
dar um tratamento discriminatório para com as em- ria dos países. O nosso objetivo é garantir que o inves-
presas no País, dando preferência as relações tecno- timento estrangeiro - utilizando a permissividade de
lógicas com o exterior. De fato, a legislação do Impos- nossas leis - não ven.ha a sair imediatament~ do País
to de Renda Lei n° 4.506, de 30 de novembro de sob a forma de royalties, para, logo em segUida, a ele
1964, artigo 71, não permite a dedutibilidade fiscal ret?rnar sob afo~~ de financi~ent~,prejudicando o
para contratos de tecnologia entre matriz e subsidiá- PaiS, tanto economlca quanto tnbutarlamente.

ria do País. Em resumo, uma subsidiaria nordestina Sala da Sessões, 5 de abril de 1995. - Depu-
não pode deduzir os royalties pagos a sua matriz pa- tado Aldo Rebelo.
ulista, por exemplo, enquanto urna subsidiária pode
efetuar tal dedução desde que sua matriz esteja sedi
ada no exterior, inexistindo tratamento igual aos capi
tais nacional e estrangeiro. No caso, a desigualdade
privilegia o capital externo!

A preocupação com o comportamento da conta
de transferências de tecnologia vem preocupando, in
clusive, ao nobre Deputado Francisco Dornelles que 
com a autoridade de quem foi o relator da Lei n°
8.383191 quando de sua tramitação nesta Casa - , no
dia 15 de março último, em comunicado em nome de
seu Partido, denunciou à Câmara o aumento das re
messas de divisas por meio desta conta do balanço de
serviços.

O que pretende o presente projeto de lei é a mo
dificação do art. 50 e revogação do artigo 76 da Lei n°
8.383/91, restabelecendo-se a legislação anterior e
restaurando-se a vedação de pagamento de royalti
es de patente ou marca entre matriz e subsidiária 
em igualdade com as restrições nesta matéria exis
tente nos países desenvolvidos - e conferindo isono-
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tes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991,
venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacionai da
Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central
do Brasil, passam a ser dedutíveis para fins de apuração do lu
cro real, observados os limites e condições estabelecidos pela le
gislação em vigor.

Parágrafo único. A vedação contida no art. 14 da Lei n?
4.131(191, de 3 de setembro de 1962, não se aplica às despesas de
dutíveis na forma deste artigo .

._ _..-- .
Art. 76. Não mais será exigido o imposto suplementar de

renda de que trata o art. 43 da Lei n? 4.131, de 3 de setembro de
1962. com a redação dada pelo art. 1~ do Decreto-Lei -n?_2.0731311 •

de 20 de junho de 1983, relativ~mente aos triênios encerrados
posteriormente a 31 de dezembro de 1991.
•.••.•.••..•..._- - - - _. __ - --_ _ ~ ...•..•......._ .
..••......•..•.•...__ ..----- _--.--._----_._- .....•.................. ~-- ..••...•.•.

LEI N9 4.500 - DE 30 DE
NO~BRO DE 1984

Dispõe sóbre o impôsto que J;:ecaí Sóbr6
tU renà4S e proventos de qu.aLqu.er
natureza.

----------------------------------------.---.
Art. '71. A deduçã.o de desp~sas

com alUlUéis ou "royaIUes·'. para
efeito de a.puração de l'endim~nto
l1QUido ou do lucro real sujeito ao
impósto de renda, será admitIda:

ti) quando necessárias para que o
contribuillte .na.ate.ah& 11 posse. LLSO
ou fruição do bem ou direito que
produz o rencllmento: e

b) se o 8Jugue! 01.0 constitui:
a,pl1cação de capltal na aqulSição ,1\l
bem ou direito, nem distribuição

d1s1a.rçada de lucros de pesaoa jurl
dica.

Parágrafo único. Nao .Ao dedu
tive1s:

ti) os aluguéis pagos pe1u pes80&S
naturais pelo uso de Oen.s que. não
produmm rendimentos, como o pré
dio de ree1d~c1a~

b) os. aJ.uguels pagos a s6c1Ós ou
dirigentes de emprêaU. e a seu.s
parentes ou dependentes. em -el8I;t.o
à parcela que exceder do preço ou
valor do mercadp;

c) as tmportAnclas pagas a lIt:r
ceiros paM adquirir. ()S úreltos de
uso de um oem ou direito e os P8.ilio
mentos para extensão ··u mt)eifirC1~ãv

do contrato, que constitUirão aplica.
ção de capital amortizável dura.nt~ o
prazo do contrato.;

dl os ",-oyalties·· oagos a 5ÓC\OS
:lu dirigentes de emprêSas, e a seus
parentes ou dependentes:

-------------------------_._-_._---_._.._...-
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e) os "royalties" pe~o uso de pa.
tentes de nvt:nção, processos e fór
mulas de fabricação ou pelo .JSO de
marcas de indústria ou de GOmérc!o,
quando:

1) Pagos pela filial no Brull de
emprêsa com sede lio exterior. em
beneficio da sua matriz; .

I 2) Palas pela 80ciedade com âed.e
no Brasil a pessoa com domicU1o no
exterior que mantenha.d.1reta Ou
incUretamente. contrOle do seu ;a.ottal
com direito a voto;

1> os "royalties" pelO uso de pa.
tentes de invenção p"oce-~os e fór
mulas de fabricaçio pago! ou crt'dl
tados a benefic1á.rio domiciliado no
exterior:

1) Que não sejam l)oJeto de con
tre.oo registrado na Super1ntendênc2a
da Moeda e do Orédito e que alo
estejam de acOrdo com o CódJgo da
Propriedade lndustr1&l; ou

2) Cujos montalItea excedam dca
l1m1tes periOdicamente ~os pelo
Ministro da Fazenda para cada gr'Ilpo
de atividades .u nrO'intos, segt.JI1dD o
grau de sua es.sencianoade e em con.
forpúdade com o que dispOe a legl8
laça0 especUica sObre remessa de
valorea para o exter1or;

fi) OI "royaltles" ?elo uso de
marcas je indústria e comércio pagos
ou crecl1ta.dos a . beneficiário domi
ciliado DO ~xterior:

1) Que não sejam objeto de 'XJD
trato registrado na supermt.Pudência.
da Moeda ta do Orécl1to e que nA.o
estejam de acOrdo com o Código cÚ1
Proprieda.de .Industrial; ou

2)' Cujos montantese-xcedem dos
limites per1Odica.m'ente fixados pelo
Min1stroda ~uendR. para cada .gr1.:.t>=>
de atividade ou produtos. 'segundo ·0

grau de sua essencla.Udade. de 011
formidade com a legislação çect/1ca
Sóbre remeuas de valores pata 9
exterior.

---_._------------------------------..--.---.-.--_._ ---- ~..---- ---_ .
LEI N9 4. 131 - DE 3 DE

SETEMBRO DE 1962

Disciplina a aplicação do capital es
trangeiro e as remessas de valores
para o exterior e dá outras provi
dências.

Art. 43. Os lucros e dividendos a tTl
buidos a pessoas físicas ou juridicas
residentes ou com sede Df) exterior fi
cam sujeitos ao pagamento na fome
do impôst.o sôbre a renda às taxa.: Que
viga.arem para os dividendos devido::;
as ações ao portador.

.--~...----.--------------------------.--_.-..---..--~_.-----.--------~------._--------_.



53798 Quarta-feira II OlARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMERCIO

l· REUTÓRIO

A Projeto de Lei de nO 284195. de autoria do ilustre Deputado Aldo

Rebelo. estabelece alterações na legislaçao do imposto de renda de pessoa juridica no que

se ret\!re i tributaçao dos pagamenros a pessoas fisiclS ou juridicas domiciliadas no

exterior. a titulo, primeiro. de a.ssisttncia h~cnica. cientifica. adminisrrariva Ou semelhanle. e

a royal".. de patemos ou marcas (materia regulada pelos ans 52 e 71, da Lei nO 4.506. de

30111/64. nos lermos da redação que lhe foi dada pelo an 50 da Lei 8383. de 30112191) e.

segundo, a ntulo de dividendos liquidos relativos a investimentos em moeda estrangeira

(l1lllléria regulada pelo an. 43 da Lei n' 4 IJ 1162. nos termos da redaçilo que lhe foi dada

pelo an. 76 da Lei nO 8383/91)

As alterações proposlas silo basicamente qualCo.

o ano I' do projeto de lei provoca Ires alrerações na legislação

vigente A primeira refere-se a pagamentos a tituJo de assisrência lecRie&.. científica.

administrativa ou semelhamo. feitos por sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada

no exterior que mamenh•. direta ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a

Vide.. CJD ane.w. Quadro Sânléhc:o da E\"gluçao da LcBJslaçio de Imposao de Renda Inctderuc
Sabre. Papmemos de Assislência Técnica c de: Ro.":t1JlIfM de Marcas ~ PalelllC$ I SóçQ Esuanscuos.

voto. Tais pagamentos nào eram dedutivels para fins da apuração do lucro real nos lermos

da alinea b do paragrafo unico do an S2 da Lei 4.506164 Sua dedutibilidade passou a ser

permitida pela nova redação dada àquele anigo pelo an. 50 da Lei n° 8383/91. desde que

decorrente de Contrato posterior i. data da publícaçao da lei. que tenha sido averbado no

[ostitulo Nacional da Propnedade InduslrlalllNPl) e regrsllado no Banco Cenlral do Brasil

e que esteja dentro dos limites e condições -estabelecidos pela legislação em vigor. O

projeto de lei em <p.grafe SUjeita a dedutibilidade daqueles pagamenlos a duas condições

adicionais. A primeira. condição e a de que o referido contrato de assistência tecnica..

científica ou administrativa não contenha informaçóes tecnicas de produçAo secretas ou

confidenciais. A segunda condiçào e a de que 05 contratos de assistencia não prevejam

forma de pagamento e remes.. relacionadas com o valor da produçilo ou das vendas da

concessionária. na forma. por exemplo, de percentual definido de um desles \'lior...

A segunda aherat.;ão introduzida pelo projelo de lei em análise é

decorrente do fato de que a nova redaçilo dada ao an. 50 da lei nO 8.383191 omi.e a

referenda que aquele artigo faz ao Item 2 da alínea ~ do paragrafo único do art. 71 da Lei

Q' 4.506164 Com isto. ficaria restaurado o preceito da referida lei de 1964 que nào

permitia deduções de pagamentos de roy,,/lies de patentes ou marcas feitos por sociedade

com sede no Brasil a pessoa com domicilio no exrerior que mamenha. direta ou

indiretamente. controle do seu capital com direilo a voto

A terceira modificação introduzida refere-se também a uma

omissão Ao omiür o parãgrafo único que exis.tia na rt...>da.ção onginai do at1 50 da lei nO

8.383/91. O Projeto de Lei nC 234 reSlauTS o preceito do art 14 da Lei n° 4 J] 1/62. que

vedava a remessa de: dh·isas para pagamentos de royollie.\. pelo U50 de patentes e marcas

entre filiai. ou subsidiárias de empresa estabelecida no Brasil e sua malnz com sede no

exterior ou quando a maioria do capllal da empresa no BrasIl ede propriedade dos titulares

do recebimento dos royaltle.'i no estrangeiro A onllsUo aqui em analise restaura, e preciso

expJicitar. apenas a proibição de remessas revogada pelo paragrafo unãco do art. 50 da Lei

nll 8.383/91. isto e, as remessas especificamente destinadas a pagamentos de sociedade com

sede no Brasil a pessoa com domicilio no exterior que mantenha. direla ou indiretamente., o

controle de seu capttal com direito a voto.

A quana alteração introduzida pelo projeto de lei em análise

relere-.e ao seu an 2·, ou seja. à revogaçlo do an 76 da Lei n° 8 383191. Tal revogaçlo

restaura o an 43 da Lei nO 4. 1J1í62. na redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei n'

2.073183. isto e. restabelece a obrigatoriedade do pagamento de imposto suplementar de

renda. sempre que a media do montame dos lucro. e di,idendos liquidasrenRíVos a

investimentos em moeda estrangeira, disuibuidos a pessoas fisicas e juridicas., residentes ou

com sede no eKterior. exceder a 12'% (doze por cento) do capira.l e reinvestimentos

registrados nos termos da lei

Dezembro de 2002
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o referido prOjelO de lei ainda eSlabelece no paragrafo únIco do

seu &fi: 2° que ps cont~tos averbados pelo rnslitUlD l\l'acional de Propnedade Industrial

durante. a vigcncia do an, 76 da Lei n° 8383/91. conti~~ario a gozar dos privlh~gios nele

concedidos. pelo pr~o de cinco anos contado' da data da averbação _

À jusllficaçao da proposiçáp do 'ilu51.'" Deputado Aldo Rebelu

fundamenta-se essencialmente em ireS argumentos principa~

o primeiro a.rgumento da jusllficação refere-se ao fato de Que as'

alterações tnrroduzidas na Icgisiaçio sobre a matena em anáJise por imerrnedjo da Lei n(l

8.J8J/91. teria levado a wna elevação significativa. tanto do numero de contratos de

transferênCia de lcen%!!,a enlre .ub5idiárias e ou&5 malrizes no exlerior. quanto do.

monwues das remessas de divisas por esta via. In.nua lambem o ilustre Deputado que

lais aiteraçóes introduzidas pelo Governo Collor podem ler estabelecido normas legais que

permilem a pratica da remessa~ de lucros para o exterior, com'isenç1l> de impos1o

de renda. via conuatos de transterêncl& de lecnologia O ProjetO 'de Lei n° 284195

restabelece preceilo que impede tal pratica e. com ..to. preserva tania a capacidade fi>Clll

dn Pai.. quanto 5\1& capacidade de reter as divisas geradas pelo seu esforço exporudor A

oponunidade da preservaçlo de tais capacidades e enfatizada pela imponância que e1as_

passaram a &5sumir no alual momento por que pa5SlI a economia brasileira. especialmenle

após a reçcme cri5e da economia mc:x.icana

o segundo argumenlo em que se baseia a justificação do projetO de

lei .; o de que o ano 50 da Lei n' 8 383191 passou a dar um tralamento discriminalório para

&5 empresas no Pais. dando preferênciJI as relações leenoIógicas com o ..Ienor. A

revogaçlo da \oedaçlo de dedutibilidade Iiscal para pagamentos decorrentes de contraIas

de transferência tecnológica emre marriz e Iilial pre\istos no an 50 da Lei n' 8.383191 e
única e exclusivameme referenle a transaç6es·desla nalureza enlre empresu sediadas no

pai. e suas matriz6 no exterior. Em outraS palavru. '8S Iiliail de empresa> com matriz no

Poi. são impedidas de deduzir as despeou decorrentes de contratos de transferência de

Ie<:no/O@ia com sua ttIIJriz. enquanto que ào que tem matrizes no exterior'; permitida lal

decluçlo fi>Clll. COIIseqüenlemenre. o projeto de leI em epignfe prevê. aesle aspecto. um
tmamento isonômico onlre li empresas cujas matnzes lêm sede no Brasil e as eriijjiiSas

que as Im 00 exterior

o lerce"o argumenlo em que se baseia a justiticaçáO e o de que o

Proje<o de Lei nAo cria qualquer reslrição ao capital estrangeiro que não sela pratica

correnre na lesislaçjo da maioria dos POlseS

11 - VOTO DO RELATOR

A complexidade da moeria impõe a nece..,dade de uma de~hada

anabse das alterações introdUZIdas na lesislaçAo pelo projelo de lei em analise

A primeira alteração (tomando por base a ordem em que foram

enunciadas no relatório apresentado acima) resume-se basicamente à incluslo.. naquele caso

especílico. de dois condiCIOnantes adidonr.ts para a derlulÍbilidilde dos gast.o~ com

contr.atos de assistencia técnIca.

o p~mciro condicionante refere-se a elOgencia de que t&1S

contratos não envolvam informações lecoicas de produção secretas ou confidenciai.. Tal

OX1gêncla decorre baSlClll1leOle, ..egundo depreonde-se do .'plrtIO do legislador. do filiO de

que aspectos tccnicos sigilosos. os chamados .".acit.·\.t:~·rt?l.';. devem ser objeto de pal~teS o

submc\idos às regras' que 3. lei prescreve para patentes Somos de opinião que a in~nção

da propos-ição de expliót~ ui condídonanle na lei, evilando desta fonna que ··malerla que

deverla ser obJelO de contrato de licenciamento de patente possa vir a ser tratl.ri~ to~ um

contrato de aS5'sténCUl te'mca. ede inteira pc;:ninencla

o segundo condiCionante refere-se a exigência de que a f~rma de

pagamento e reme~ Dia seja relacionada com a pr.odução ou as vendas da empreia qu~

f!Ctbe a .a5sistêRcia~ o que. diga-se de passagem. e a forma. normal de pagamento adotada

em contntloS de licenciamemo do uso de patentes ou marCIi. À imençlo implícita do

legislador neste aspecto e a de eviw que os pegamenlos dos comralos de assiS1ência

lécnica possam evenlualmen10 deixar de ler relação com DS cuslOS da prestação da

assisténcia lêcnica de que é objeto 'Isso se jUltÍfica pelo litto de que o pagamemo de Ws

Quarta-feira 11 53799
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COntrllos de furma relacionada com o lucro ou as vendas da empresa assistida poderia vir a

representar oportunidade fácil para a remessa disfar"'~' de lucro, com~'de......... -./1 -.'
impostos, no caso de COIIIratos entre a emPresa assistida e pessoa no extefi

!leU controle, que é o caso de que trata este anigo. Hi que considerar, ademais, que o

prestador da usistCnc.la técnica. neste cuo. paniciparã necessariarneme dos beneficios que

a assistência tecnica vier a gerar para os resuhados da empresa. visto que ele e seu principal

sócio

Pon&nlo. não ha COtno nlo concordar. lambem neste aspecto. çom

a intenção de explicitar este condicionante, que. diga-se de passagem. evita. mais uma vez.

conceder aos contratos de assistência tecniCil tra.tamento assemelhado aos da licenciamento
de patentes ou marcas

A intençAo que orienlou a propusla de inlroduçlo da segunda e da

terceira alterações, na legislação vigente foi, certamente. a mesma que apareceu no caso

imediatamente anterior. A intenção e.. neste caso, uma vez mais.. a de l!'Vitar que contratos

de palentes e marcas também possam ser usados para que empresa> com sede no Brasil

eventualmente venham a ser transfonnadas em unidades que. do ponto de vista do Pai. e de

sua legislação fiscal, sejam meros centro. de custo A alteração proposta impede que o

sócio c.ontrolador da empresa com sede nO Brasil possa vir I substiwir O ime.-es5e em
participar dos lucros de.ta, pelo d. panicipar dos CUSlOS da empresa brasileira, no caso, dos

custos refer~[es a conrralos de royalue.'i de patentes Ou marca de sua propriedade. Hi

que norar, por outro lado. que O~ bens intangíveis. como marcas e patentes. sào tambCm

parte do capital integralizado pelo sócio estrangeiro. pane.. portanto. do inveStimento

!Obre o qual ele é li'Te para remeter seus lucro.

Há que considerar. nestes casos., a exisu:ncl3 de um complica.dor

adicional que se deve aos aspectos monopolisticos que envolvem a fixaçAo dos preço. d.

contn.tos de assistência récnica ou de licenciamento de marcas e patentes de uma finna

para com seu sócio controla.dor Por um lido, como e do conhecimento geral. a concessão

do privilégio de exploração de uma patenle ou marca é um direito de monopólio,

lemporirio no caso da palente, concedido a uma pessoa. Por outro lado, o poder exercido

pelo iÓcio controlador em uma empresa pode impedir eUa de busca.r substitutivos para

serviços de assisrencia tecmca ou para licenciamentos de uso de patente e marca., que sejam

oferecidos pelo socio controlador, sujeitando assim a empresa controlada a aceitar o preço

definido pelo seu ofenante, qualquer que seja este Esta é uma das razões pela qual a

legislação atual impede a deduçlo de pagamentos de serviços de assistencia tecnica, ou de

licenças para uso de paterues ou martas a pessoas que controlem. direta ou indiretamente.

a empresa. desde que esta e seus controladores tenham sede ou domicilio no Brasil

Fica estabelecida, ponanto. a peninencia da ~umia e da terceira

alterações propostas peio projeto de lei em anallse. O que tem o mérito adicional de

restabeiecer a isonomia no tratamento fiscal entre empresas brasi\eiras de controte de

sócios nacionais e as de controle de estrang~iro5

A quarta alleração é a que implica na resrauraçlo de preceito legal

que submete a tributação suplementar os lucros remetidos ao exterior que excederem a

dOlerminadn percentual do c8pllal registrado E impónante deslacar que o preceito a ser

restaurado é resulrado da redaçlo dada peJa Decreto-lei n" 2.073183 ao ano 43 da Lei n'

4.131/62, a chamada lei do capital estrangeiro Esta lei previa que os lucros e dividendo5 a

serem pagos a pessoas fisicas ou juridlcas no exlenor estavam sujel[OS a imposto de renda

identico ao pago pelos dIVidendos devidos as ações ao ponador. A nova redação dada ao

ano 43, em 1983, veio a conceder. de forma liberal. isenç60 de impoSto de renda para

remessas de lucros até determinado limire definido em lermo. de percentual do capital

ngistrado no Banco Central, além da isenção toral para os lucros reinveslidos no Pais. A

quana alteraç60 na legislação tributária previ"a no Prolelo de Lei n' 284195 visa

simplesmente restaurar estes preceitos estAbelecidos pc~o DecretO'"Ici nO 2.073/83. o que e,
no nosso entendimento. mais uma vez. perfeítamente pertinente

Diante das razÕeS apresentadas na justificação do projeto e das que

aqui foram anaIi~das.. manifestamo-nos favoravelmente a aprovação do Projelo de Lei nQ

284195

Sala da Comissio, em '" de ,.... ,,;> de 1995

.--------;./'_. r 7

Deputado Rubem Medina
/

Relator

Dezembro de 2002



Dezembro de 2002 DlARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

~ ~
~ ii ..
i ~I

l ~•t i
l t

~ J
i-
r
I

·S {
• 'Io~;"

fi - PARECER DA COMISSÃO

A ComissAo de Economia, IndUstria e Comércio, em reunillo

ordtnáfia realiz&d& tlOja, aprovou unanimemente, o Projeto de Lei rf' 2l14195, nos

lermos dop_do Relator.

Estiv..m presentes os Senhores Oepu\8Clos:

Paudemey Avelino - Presidente, Aldo Rebelo, António do

Valle, Betinho Rosado, Cunha Lima, DHso Sperafo<:o, Eniveldo Ribeiro, Frlll1Cl8CXl

Horta, Joio FasaereJIa, JúliO Redecker, Laprovita Vieira, Luiz Mainardi, Nair xavier
Lobo, Nelson Oto<:h, Paulo Rltz8l, RiC8l'do Her6clio, Roberto Fontes, Rubem

Medina e Severino ClMllamli, titulares; Jaime Martins, JoIo Piaolatli, Joio

Ribeiro. Jo-' Mechado e Luis Roberto Ponte. suplantes.

581a da Comisdo. am 16 de agosto de 1995

~
Presidente

Quarta-feira 11 53801



O que pretende o presente projeto de
lei é a modificação do art. 50 e revogação
do art. 76 da Lei n° 8.383191, restabelecen
do-se a legislação anterior e restaurando-se

I - Relatório

"Chamamos a atenção especificamen
te para o caso das remessas de divisas a tí
tulo de transferência de tecnologia, matéria
deste projeto. Este tipo de despesa vem so
frendo um forte incremento nos últimos
anos.

Há muitos anos não se ouvia, em nos
so Pais, vozes que se preocupassem com
as remessas de transferência de tecnologia,
tudo isto parecia coisa do passado. De fato,
ao início da década de Setenta, importante
publicação do IPEA, Ministério do Planeja
mento (Biato, Guimarães, et ai, A Transfe
rência de Tecnologia no Brasil, Série Estu
dos para o Planejamento, Vol. 4, 1973) cha
mava a atenção para as remessas abusi
vas, destacando que no período de
1965-70 cerca de 73% das remessas eram
de subsidiárias de empresas estrangeiras.
Além disto, dentre as subsidiárias estrangei
ras, as contratações tecnológicas com suas
próprias matrizes representavam 70% do to
tal destas despesas. A atuação do INPI 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO em conjunto com o Banco Central, aplican
do a legislação vigente à época, possibilitou
o término desta evasão descabida. As ra
zões deste recrudescimento das remessas
está ligado, sem embargo, às mudanças na
estrutura legal que rege a matéria.

De fato, durante o Governo Collor e
por sua iniciativa, nova lei foi editada - Lei
n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991 - tra
zendo grandes mudanças na legislação
quanto a remessas de pagamento relativo a
transferências tecnológicas. Esta lei, em
seus arts. 50 e 76, revogou, respectivamen
te, os arts. 14 e 43 da Lei n° 4.131, de 3 de
setembro de 1962. O art. 14 citado vedava
os pagamentos de royalties de patentes e
marcas entre empresas de mesmo grupo,
desde que o controle acionário fosse de Ii
cenciante externo; e o artigo 43 dispunha
sobre o imposto suplementar de renda para
os contratos que excedessem o limite de
dedutibilidade de 5% das vendas. Entende
mos que o recente aumento das remessas
tecnológicas só pode ser explicada pelas re
vogações mencionadas que, inclusive, levou
também a um crescente número de aprova
ções de contratos de transferência de tecno
logia entre subsidiárias e suas matrizes no
exterior.

Além disso, o art. 50 da Lei n°
8.383/91 passou a dar um tratamento discri
minatório para com as empresas no País,
dando preferência às relações tecnológicas
com o exterior. De fato, a legislação do
Imposto de Renda, Lei nO 4.506, de 30 de
novembro de 1964, art. 71, não permite a
dedutibilidade fiscal para contratos de tec
nologia entre matriz e subsidiária do País.
Em resumo, uma subsidiária nordestina não
pode deduzir os royalties pagos à sua ma
triz paulista, por exemplo, enquanto uma
subsidiária pode efetuar tal dedução desde
que sua matriz esteja sediada no exterior,
inexistindo tratamento igual aos capitais na
cional e estrangeiro. No caso, a desigualda
de privilegia o capital externo!

o Projeto de Lei n° 284, de 1995, altera a Lei n°
8.383/91, revogando-lhe o art. 76 e dando ao seu art.
50 a seguinte redação:

"Art. 50. As despesas referidas na alí
nea b do parágrafo único do art. 52 da Lei
n° 4.506, de 30 de novembro de 1964, de
correntes de contrato que, posteriormente a
31 de dezembro de 1991, venham a ser as
sinados, averbados no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) e registrados
no Banco Central, desde que não conte
nham informações técnicas de produção se
cretas ou confidenciais, nem prevejam como
forma de pagamento e remessa relaciona
das com a produção ou venda da concessi
onária; passam a ser dedutíveis para fins de
apuração de lucro real, observados os limi
tes e condições estabelecidas pela legisla
ção em vigor'.

Em sua justificação, o autor do projeto alega
que, com as modificações introduzidas pelo art. 50 da
Lei n° 8383191, houve forte incremento de remessas
de divisas relacionadas com "transferência de tecno
logia".
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a vedação de pagamento de royalties de
patente ou marca entre matriz e subsidiária
- em igualdade com as restrições nesta ma
téria existente nos países desenvolvidos - e
conferindo isonomia de tratamento entre as
relações econômicas com o exterior e no in
terior do País.

É preciso deixar claro que a alteração
proposta exclui de sua abrangência os con
tratos de assistência ou de serviços técni
cos, que continuarão a ser feitos entre em
presas do mesmo grupo econômico, sem
qualquer restrição; desde que não conte
nham cláusula de trade secreto

o Projeto de Lei n° 284, de 1995, foi aprovado
pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

Em 16 de março de 1999, o Presidente da Câ
mara dos Deputados deferiu o requerimento de de
sarquivamento do projeto em apreço.

11 - Voto do Relator

Compete a esta Comissão, além do exame de
mérito,manifestar-se sobre a adequação financeira e
orçamentária do Projeto de Lei n° 284, de 1995.

A proposição em análise pretende alterar a re
dação do art. 50 e revogar o art. 76, ambos da Lei n°
8.383/91.

O art. 50 da Lei n° 8.383/91 tomou dedutível,
para fins de apuração do lucro real (e tributação pelo
Imposto de Renda), as despesas referidas na alínea
b do parágrafo único do art. 52 e no item 2 da alínea e
do parágrafo único do art. 71 da Lei n° 4.506/64, de
correntes de contrato que, posteriormente a 31 de de
zembro de 1991, venham a ser assinados, averbados
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
e registrados no Banco Central do Brasil. Antes do ad
vento da Lei n° 8.383191 essas despesas não podiam
ser deduzidas do lucro operacional.

As despesas mencionadas são:
GER 3.1723.004-2 (MAI/98)

a) "as importâncias pagas a pessoas
jurídicas ou naturais domiciliadas no exterior
a título de assistência técnica, científica, ad
ministrativa ou semelhante, quer fixas, quer
como percentagens da receita ou do lucro",
quando pagas ou creditadas pela sociedade
com sede no Brasil a pessoa domiciliada no
exterior que mantenha, direta ou indireta
mente, o controle de seu capital com direito
a voto (alínea b do parágrafo único do art.
52 da Lei n° 4.506/64);

b) os royalties pelo uso de patentes
de invenção, processos e fórmulas de fabri
cação ou pelo uso de marcas de indústria
ou de comércio, quando pagos pela socie
dade com sede no Brasil a pessoa com do
midio no exterior que mantenha, direta ou
indiretamente, controle do seu capital com
direito a voto (item 2 da alínea e do parágra
fo único do art.71 da Lei n° 4.506/64).

Além disso, às despesas dedutíveis na forma
do mencionado art. 50, por força de seu vigente pa
rágrafo único, não se aplica a vedação contida no
art. 14 da Lei n° 4.131/62, que estabelece:

"Art. 14. Não serão permitidas remes
sas para pagamentos de royalties, pelo uso
de patentes de invenção e de marcas de in
dústria ou de comércio, entre filial ou subsi
diária de empresa estabelecida no Brasil e
sua matriz com sede no exterior ou quando
a maioria do capital da empresa no Brasil
pertença aos titulares do recebimento dos
royalties no estrangeiro".

A nova redação pretendida pelo projeto em análi
se, além de suprimir o parágrafo único do art. 50 em
questão, veda a dedutibilidade dos royalties referidos
no item 2 da alínea e do parágrafo único do art. 71 da
Lei n° 4.506/64, enquanto admite a dedutibilidade das
despesas relativas à "assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante", referidas na ai ínea b do
parágrafo único do art. 52 da Lei nO 4.506/64, "desde
que [os contratos, averbados no INPI e registrados no
Banco Central) não contenham informações técnicas
de produção secretas ou confidenciais, nem prevejam
como forma de pagamento e remessa relacionadas
com a produção ou venda da concessionária".

Indiscutivelmente, o art. 50 da Lei n° 8.383/91,
no afã de favorecer o capital estrangeiro, exagerou e,
além de ilógico, discriminou contra o capital brasileiro.

A discriminação contra o capital nacional ocorre
no caso de royalties pelo uso de patentes de inven
ção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo uso
de marcas de indústria ou de comércio: se pagos a
sócios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes
ou dependentes, são indedutíveis caso o credor resi
da no Brasil (alínea d do parágrafo único do mencio
nado art. 71), enquanto passaram a ser dedutíveis se
forem pagos a "pessoa com domicnio no exterior que
mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu
capital com direito a voto".

O questionado art. 50 da Lei nO 8.383/91, estra
nhamente (ou, quem sabe, a norma tinha endereço



SubstilUa- se, na íntegra. °texto originalmente proposto, pelo que segue:

Ar! l' Fica revogado o parágrafo 9' do artigo 16 da Lei NO 9.430, de 27 de dezembr
de 1996.

Art 20 Esta lei entre em vigor em 1° de Janeiro do ano seguinte ao de su
publicação.

o texto originalmente proposto pelo autor contunde- se ao propor igualar CCHS8
desiguais.

-------]
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i'Submete à legislação sobre preços de
transferência os pagamentos. entre I
pessoas vinculadas, a tilUlo de royalties e
assistência técnica. científica,
administrativa ou assemelhada e dà
outras providências"
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IO Congresso Nacional decreta:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 284, DE 1995

Altera a legislação do Imposto de
Renda, revogando o art. 50 da Lei n°
8.383, de 30 de dezembro de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
"Art. 1° Fica revogado o art. 50 da Lei n° 8.383,

de 30 de dezembro de 1991, e restaurada a plena vi
gência do art. 14 da Lei n° 4.131 , de 3 de setembro de
1962.

Art. 2° Esta lei entra em vigor em 1° de janeiro do
ano seguinte ao de sua publicação".

Sala da Comissão, 8 de fevereiro de 2001. 
Deputado Fétter Júnior, Relator.

l
A vedação do pagamento de roya/t19s entre empresas relaclona~as e .estabele~lda

em nosso temtório tem a ver com restringir eventuais manlpulaçoes Visando elidir
pagamento de Impostos

18852

!
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certo?) transforma em dedutíveis as importâncias pa- quanto ao mérito, voto por sua aprovação, na forma
gas a título de "assistência técnica, científica, admi- do Substitutivo anexo.
nistrativa ou semelhante", e às relativas a royalties, Sala da Comissão, 8 de fevereiro de 2001. - De-
quando o credor for sociedade com sede no Brasil, putado Fétter Júnior, Relator.
enquanto mantém-se a indedutibilidade se as ditas
importâncias forem pagas "pela filial no Brasil de em
presa com sede no exterior, em benefício de sua ma
triz". A simples manipulação da forma jurídica, de filial
para subsidiária, toma a despesa dedutível do impos
to de renda.

O Projeto de Lei n° 284, de 1995, conforme já
assinalado, busca restaurar a situação anterior ao ad
vento da Lei n° 8.383191, que exagerou na benevolên
cia, sem critérios, ao capital estrangeiro, outorgan
do-lhe privilégios tributários negados ao capital nacio
nal, enquanto abriu mecanismos facilitadores de frau
des nas remessas de divisas.

Embora as virtudes do projeto de lei em análise
tenham sido ressaltadas no voto do Relator da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, o projeto
merece reparos, que o aprimorem.

O Projeto de Lei n° 284, de 1995, abriga a incoe-
rência de, pretendendo restaurar a situação anterior,
admitir a exceção de dedutibilidade, para cálculo da
renda tributável, das despesas a título de assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante,
"desde que não contenham informações técnicas de
produção secretas ou confidenciais, nem prevejam
como forma de pagamento e remessa relacionadas
com a produção ou venda da concessionária". O autor
do projeto não explicita as razões de pretender permi
tir essas deduções. Freqüentemente tais pagamentos
são utilizados como canal para repasse de lucro da fi
liai ou da subsidiária para sua matriz ou controladora;
essa situação é agravada nos casos de conhecimen
tos técnicos monopolizados. A restrição pretendida
na parte final da redação proposta não inibe o manejo
das referidas remessas.

Revela-se mais adequada a restauração plena
da vedação anteriormente vigente.

Quanto à revogação do art. 76 da Lei nO
8.383/91, pretendida pelo Projeto de Lei n° 284, de
1995, não fará repristinar o imposto suplementar de
renda.

A análise da proposição permite ressaltar que o
projeto não concede ou amplia incentivo ou benefício
de natureza financeira ou tributária; ao contrário, sua
aprovação acarretará aumento da arrecadação do
Imposto de Renda.

Pelo exposto, voto pela adequação financeira e
orçamentária do Projeto de Lei nO 284, de 1995, e,
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! Entre empresas vinculadas, conforme definido na Lei 9.430, de 27 de dezembro d
1996, trata- se de adotar, no Brasil, as práticas aceitas internacionalmente
refletidas em nossa legislação interna.

A Seção V, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, versando sobre Preços d
Transferência - Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior, não fosse pel
excepcionalização incluida no § 9° do artigo 18, englobaria royalties de qualque
natureza.

A exclusão de royalties só se explica pela necessidade de uma migração organizada
para as regras sobre preços de transferência, inexistentes no Brasil até a corajosa
iniciativa de 1996.

Hoje, passados mais de 4 anos, parece mandatário a retirada da cláusula excludent
e a generalização do tratamento às transações internacionais de qualquer natureza.

Há de se acabar também com a visão curta de quem vê no pagamento de insumo
requeridos para sermos competitivos internacionalmente um sinal de submissão a
interesses internacionais.

É com tecnologia de ponta que nossos produtos serão competitivos a nível
internacional e, substituindo importações ou gerando crescentes rendas d
exportações e arrecadação tributária, tornaremos nossa economia robusta e noss
pais soberano.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001

Deputado DELFIM NETTO

18852

10/04/2001

DATA
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1- RELATÓRIO:

DiÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS

PARECERREFORMULADO

Dezembro de 2002

Após a minha apresentação do Relatório e do Voto,
oferecendo Substitutivo ao Projeto de Lei nº 284/1995, o nobre Deputado DELFIM
NEnO houve por bem apresentar a Emenda 1/01, que oferece nova redação ao
Substitutivo ali contido.

A Emenda 1/01 pretende submeter à legislação sobre
preços de transferência "os pagamentos, entre pessoas vinculadas, a título de
roya/ties e assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada", e tem o
seguinte teor:

''Art. 1º Fica revogado o parágrafo 9º do artigo 18
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro do
ano seguinte ao de sua publicação".

o presente Relatório faz uma análise das questões
levantadas pelo autor do Projeto de Lei nº 284, de 1995, e demonstra que a
proposição trazida pelo Deputado Delfim Netto atende às legítimas preocupações
ali contidas, otimizando as vantagens pretendidas e eliminando riscos
indesejáveis para a economia nacional.

De fato, a legislação brasileira sobre preços de
transferência, mais especificamente a Seção V da Lei nº 9.430, de 27 de
novembro de 1996 (instituída após a apresentação do PL 284/95), trata, de forma
completa, as regras tributárias aplicáveis às transações financeiras entre pessoas
vinculadas (definidas em seu Art. 23).

A Lei citada trata também, em seu Art. 23, de englobar, nas
mesmas regras, aquelas transações realizadas com países de tributação
favorecida - os chamados "paraísos fiscais" - englobando, assim, todas as
transações financeiras atinentes à matéria e que podem afetar a renda tributável

A leitura da citada Seção V da Lei 9.430. de 23 de
novembro de 1996, demonstra a intenção do legislador no sentido de adotar. no
Brasil, regras seguras e baseadas naquelas aceitas internacionalmente, com claro
intuito de evitar manipulações de resultados pelos mecanismos de
superfaturamento de importações e/ou subfaturamento de exportações.
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Pode-se observar que o Brasil criou sua legislação sobre
esta matéria a partir das regras adotadas pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e acrescentou dispositivos específicos,
entendidos como necessários para adaptar aquelas normas à nossa realidade.

Não se pode ignorar, também, que o Projeto de Lei que deu
origem à Lei 9.430, de 27 de novembro de 1996, é de origem do Poder Executivo
e foi elaborado com a competente colaboração da Secretaria da Receita Federal,
fato que, por si só, já é motivo para ali identificarmos conteúdo que certamente
atende aos interesses nacionais.

Como fundamento para tais regras encontra-se o princípio
conhecido pela expressão inglesa "arm's /ength" que, em outras palavras,
significa que, para pessoas jurídicas aqui estabelecidas, as transações entre
pessoas vinculadas deverão obedecer aos mesmos critérios e valores que são
adotados para terceiras partes independentes.

De forma simplificada pode-se dizer que esse princIpio
implica, por exemplo, em uma subsidiária brasileira cuja matriz é sediada no
exterior dever pagar e cobrar, nas transações entre elas, os mesmos valores que
seriam praticados se a transação ocorresse com uma terceira parte não vinculada
(independente).

A legislação previne-se, portanto, contra eventuais
transações manipuladas que poderiam resultar em sonegação fiscal.

No aspecto tributário devemos considerar que os
pagamentos de royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou
assemelhada, a pessoas jurídicas residentes e domiciliadas no exterior, estão
sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 15% e a
uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico de 10% criada pela Lei
nQ 10.168, de 29 de dezembro de 2000, alterada pela Lei nQ 10.332, de 19 de
dezembro de 2001 .

A preocupação com tratamento discriminatório ao capital
nacional - que afrontaria nossos princípios políticos tanto quanto os do autor do
Projeto - também foi objeto de nosso exame. No entanto quando constatamos
que, em não havendo regras sobre preços de transferência entre empresas
sediadas no território nacional, nem existindo as incidências tributárias acima
referidas, ficou claro tratar-se de matéria dissociada, requerendo que se regulem
as transações financeiras entre empresas relacionadas e que sejam aqui
residentes e domiciliadas com regras próprias, visando o mesmo objetivo de
evitar sonegação fiscal pela manipulação de resultados financeiros.
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Nesse aspecto, embora este não seja o caso • pois a
legislação brasileira sobre a matéria é claramente adequada -, sempre
defendemos e continuaremos defendendo que, em havendo dúvida, o
favorecimento potencial seja claramente em favor do capital nacional.

Face ao exposto, constatamos que a legislação brasileira
sobre preços de transferência não é, como eventualmente aparece a quem
analisa o problema sem a profundidade requerida, benevolente com o capital
estrangeiro sendo, ao contrário, extremamente exigente, como vem sendo
demonstrado por sua aplicação em seus seis anos de vigência. Ela aproveita a
experiência internacional acumulada nas regras e critérios usados pelo grupo de
países que constituem a eCOE, todos com economias desenvolvidas, para coibir
qualquer possível fraude tributária nas remessas de divisas.

Situações específicas, tais como os casos onde ocorrem
monopólios, poderão ser tratadas com os mesmos mecanismos aplicáveis às
transações com bens tangíveis, não havendo qualquer indicação de
inaplicabilidade do princípio de "arm's length".

Observa-se, também, que a citada Seção V da Lei 9.430/96,
começa em seu Art 18, caput, referindo-se aos "custos, despesas e encargos
relativos a bens, serviços e direitos", entre os quais indiscutivelmente deveriam se
incluir os raya/ties.

Embora isso seja lógico, a Lei estabeleceu, em seu Art. 18, §
92 que "o disposto neste artigo não se aplica aos casos de rayalties e assistência
técnica, científica, administrativa ou assemelhada, os quais permanecem
subordinados às condições de dedutibilidade constantes da legislação vigente".
Como conseqüência, excluiu-se, pelo menos temporariamente, a aplicabilidade
das regras de preços de transferência sobre esses tipos de direito, mantendo-se o
definido nos artigos 50 e 76 da Lei n.º 8.383/91.

Indagando sobre as razões para tal exclusão, deparamo-nos
com uma única explicação que dá conta da preocupação do legislador, de então,
com relação a implementar esse conjunto de regras inédito, no Brasil, para bens
tangíveis e intangíveis (direitos) simultaneamente.

C legislador, agindo de forma precavida, preferiu optar por
adotar, inicialmente, as regras de preços de transferência exclusivamente para
bens tangíveis - ou seja, mercadorias e insumos materiais ., cujos preços de
exportação e importação já tínhamos conhecimento através de bases de dados
de valoração aduaneira.

Nada indica que, hoje, decorridos seis anos de vigência da
Lei, a revogação de tal exclusão, como propõe a Emenda 01/01, traga qualquer
risco à aplicação dos dispositivos ali contidos. Ao contrário, a autoridade tributária
federal já demonstrou competência indiscutível na aplicaçào do disposto na Lei.
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Os pagamentos por tecnologias, em qualquer forma,
representam a aquisição de insumos, ainda que intangíveis, que, incorporados
aos produtos aqui fabricados, os tornam competitivos a nível internacional, da
mesma forma que componentes ou matérias-primas de alta qualidade são
imprescindíveis quando não disponíveis no Brasil.

A incorporação de tecnologias ao que é produzido no Brasil
explica, em boa parte, o crescimento recente de nossas exportações, a geração
de empregos associada com essa atividade e o crescimento da arrecadação
tributária que decorre do aumento da atividade econômica no setor exportador.

Não é difícil relacionar diversos setores - com destaque para
a siderurgia, o setor automotivo ou nossa indústria aeronáutica ., que incomodam
nossos concorrentes internacionais justamente por disporem de tecnologias de
primeira linha não desenvolvidas em nosso País.

Há que se considerar, também, que os contratos de
transferência de tecnologia, assistência técnica, científica, administrativa ou
assemelhada, requerem, para que tenham validade no Brasil, seu registro no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), fato que assegura, como bem
atesta a atuação técnica desse órgão de Governo, a qualidade das tecnologias
pagas por pessoas jurídicas estabelecidas no território nacional.

É do conhecimento geral que nenhum país moderno é auto
suficiente em tecnologia. Ao contrário, pode-se afirmar que, em nossos dias,
qualquer país que adotasse a regra restritiva de produzir exclusivamente com as
tecnologias que desenvolve estaria gerando amarras à competitividade
internacional de seus produtos, com conseqüências imprevisíveis em sua
capacidade de gerar empregos, renda de exportações e arrecadação tributária.

Não menos importante é notar o efeito de "substituição de
importações", posto que em não dispondo da tecnologia para fabricar no Brasil,
certamente teríamos que importar o produto com todos seus custos incluídos,
inclusive os roya/ties.

Entendido que o acesso a tecnologias é um componente
imprescindível na estratégia de gerar ativiqade econômica competitiva a nível
mundial, há que se questionar se devemos pagar (royalties) por tais tecnologias.

Analisando objetivamente a alternativa de um "calote
tecnológico", devemos considerar que só pagam roya/ties as pessoas jurídicas
que contratam com o detentor de direitos sobre uma determinada tecnologia e a
usam ou incorporam em seus produtos no Brasil.
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A redação originalmente proposta para o PL 284/95 retoma
com a vedação de remessa entre empresas relacionadas, mas não faz referência
a remessas por pessoas jurídicas independentes. Como consequência,
possibilitaria que tais pagamentos fossem feitos por uma terceira parte que
atuasse como intermediário legal de tais contratos, mas a introdução dessa
intermediação se tornaria ainda mais gravosa, sem benefícios palpáveis.

Por outro lado. admitindo que o agente econômico não
concordaria em ceder graciosamente a tecnologia que detém (porque a
desenvolveu onerosamente ou a adquiriu) à pessoa jurídica brasileira, restaria
cessar a produção no Brasil ou, no caso de decisão de investimento, abandonar a
hipótese de fabricar no Brasil e oferecer seus produtos apenas na modalidade de
importação, onde o custo da tecnologia, representado pelo valor do roya/ty ou da
assistência técnica, encontrar-se-ia embutido no preço do produto.

Essa alternativa, como sabemos, é a que resulta em
exportação de empregos ou na sua não-criação.

É desejável, também, como bem demonstram diversas
iniciativas legislativas recentes, que incentivemos a melhoria de nossa
capacidade de gerar inovações. posto que o equacionamento do equiHbrio de
nossa balança de pagamentos passa, muito possivelmente, por um aumento da
geração de divisas em pagamentos por tecnologias geradas no Brasil.

É legítimo, portanto, que o Brasil pague pelas tecnologias
que utilizar, da mesma forma que recebe, e cada vez mais receberá, pelas
tecnologias que detém.

Se cortarmos uma das direções desse fluxo, é pouco
razoável supor que poderemos progredir na outra.

Resta, no entanto, assegurar que os preços (royalties) pagos
por tais tecnologias serão aqueles praticados internacionalmente e que não
ocorrerão manipulações desses valores visando evadir a obrigação tributária no
Brasil.

Como já foi explicado anteriormente, é esse, exatamente, o
propósito e a conseqüência da Emenda 01/01 do Deputado Delfim Netto.

Pode-se indagar, ainda, sobre as razões do legislador de
1962 quando inseriu, na Lei NQ 4.131, de 3 de setembro daquele ano, a vedação
de pagamentos de roya/fies entre empresas relacionadas.

Da memória disponível pode-se entender que, à época,
preocupações específicas com remessas a título de "raya/ties" sem adequado
controle. produziram a reação extrema. Optou-se, então, pela vedação pura e
simples.

..._ ".~._---_ _-----------_.._------_.._--_., .



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEI)lJTAIX)S Quarta-ferra 1I 53811

Em nossos dias, com uma realidade econômica
bastante diversa, num País também completamente
diferente, temos de indagar qual a melhor opção: vol
tamos à legislação de 1962 ou adotamos o que já te
mos bem estabelecido em nossa legislação sobre
preços de transferência?

Reverter a legislação atual àquela de 1962 se
justificaria - e assim foi nosso Parecer original - ,
caso não houvesse alternativa que assegurasse tra
tamento adequado à matéria. No entanto, a emenda
do Deputado Delfim Netto, alertou-nos para uma so
1ução inteligente da questão, permitindo evitar-se os
efeitos negativos que poderiam advir da vedação
pura e simples dos pagamentos em questão.

Quanto à adequação orçamentária, constata
mos que a proposição original do autor, ao vedar a re
messa de royalties, elimina o fato gerador da Contri
buição de Intervenção no Domínio Econômico criada
pela Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000, cuja
arrecadação destina-se ao Fundo Nacional de De
senvolvimento Científico e Tecnológico. Com isto, leva
a uma perda de arrecadação sem indicação de fonte
ou corte de despesas que a compense, o que afronta
a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por outro lado, não
assegura que haverá aumento na arrecadação final
do Imposto de Renda, que hoje já é recolhido quando
da remessa ao exterior.

11- Voto

A emenda 1/01, apresentada pelo Deputado
Delfim Netto, atende às preocupações apontadas
pelo autor do presente projeto de lei de forma mais
vantajosa para o País que o texto original. uma vez
que a legislação brasileira sobre preços de transfe
rência (que não existia à época da apresentação do
PL n° 284/95) demonstrou, nos seis anos em que vi
gora, ser eficiente e segura. Por isso, somos pelo aca
tamento do novo texto, como emenda substitutiva glo
bal à anteriormente proposta por este relator, e sua
aprovação por esta Comissão.

No quediz respeito à sua adequação ecompati
bilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Pia
no Plurianual e a Lei do Orçamento Anual, verifica-se
que não há redução de receitas ou aumento de dedu
tibilidades, posto que a legislação atual já permite o
pagamento de royalties e assistência técnica, cientí
fica, administrativa ou assemelhada, e define sua tri
butação quando da remessa ao exterior. Neste as
pecto o PL nO 284/95 não estaria adequado e compa
tível às mencionadas peças orçamentárias, por elimi
nar o fato gerador da CIDE instituída pela Lei
10.168/2000.

Quanto ao mérito, a emenda substitutiva é mais
vantajosa e moderna, razão pela qual proponho a sua
aprovação, com a redação oferecida pelo Deputado
Delfim Netto, em substituição à redação inicial pro
posta no projeto de lei e à emenda substitutiva apre
sentada pelo Relator em seu primeiro Relatório.

Isto posto, somos pela adequação e compatibili
dade financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, do projeto, tudo nos termos do novo Subs
titutivo que apresentamos.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002. 
Deputado Felter Junior, Relator.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 284, DE 1995

Submete à legislação sobre preços
de transferência os pagamentos, entre
pessoas vinculadas, a título de royalites,
e assistência técnica, científica, adminis
trativa ou assemelhada e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Fica revogado o parágrafo 9° do art. 18 da

Lei N° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art 2° Esta Lei entre em vigor em 1° de janeiro

do ano seguinte ao de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2002.

- Deputado Felter Junior, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanime
mente, pela compatibilidade e adequação financei
ra e orçamentária e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei n° 284-A/95, com Substitutivo, nos
termos do parecer reformulado do relator, Deputa
do Fetter Junior.

Estiverem presentes os Senhores Deputados:
José Pimentel, Presidente; Jorge Khoury,

Vice-Presidente; Custódio Mattos, Divaldo Suruagy,
Edinho Bez, Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fer
nando Coruja, Fetter Junior, João Eduardo Dado,
João Mendes, José Carlos Fonseca Jr., José Mili
tão,Max Rosenmann, Milton Monti, Mussa Demes,
Nilo Coelho, Pauderney Avelino, Pedro Novais, Ricar
do Berzoini, Sebastião Madeira, Adolfo Marinho, Aloi
zio Mercadante, Delfim Netto, Francisco Dornelles,
Hugo Biehl, Juquinha e Luiz Carlos Hauly.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado José Pimentel, Presidente em Exercício.



Defiro. Encaminhe-se o Projeto de
Lei n° 2.702/97 Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, no termos do art.
52, § 6°, do Regimento Interno. Oficie-se
a Requerente e, após, publique-se.

Em 3-12-97. - Michel Temer, Presi
dente.

I - Relatório

Dispõe este projeto de lei no sentido de que uno
âmbito do Poder Legislativo Federal, Estadual e Muni
cipal é vedada a nomeação ou designação, para car
gos em comissão e funções de confiança que com
põem os quadros de pessoal das respectivas Casas
Legislativas, de cônjuge, companheiro ou parente até
o terceiro grau de parlamentares e ocupantes de car
gos e funções de livre provimento."

Estatui, também, sobre a exceção feita a "provi
mento efetivo das carreiras legislativas" e que o Legis
lativo regulamentará a lei em cento e vinte dias.

Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, o Relator, Deputado João Mellão
Neto, apresentou parecer pela rejeição, que não foi
apreciado pela Comissão, havendo voto em separado
do Deputado José Pimentel, pela aprovação.

O decurso de prazo ensejou requerimento do
autor do projeto à Presidência da Casa, que deferiu o
encaminhamento a esta Comissão, nos termos do art.
52, § 6°, do Regimento Interno.

Aberto o prazo, nf:oforam apresentadas emendas.

11 - Voto do Relator

O projeto se inspira no legítimo sentimento de
repulsa à prática do nepotismo, móvel este que só
pode merecer aplausos.

Pretende-se, por este projeto de lei, vedar a to
das as Casas Legislativas da República a "nomeação
de parentes de seus membros;' para resumir.

Poder-se-ia dizer que, mesmo inspirando-se no
princípio constitucional da moralidade no exercido da
administração pública, o projeto estaria a pecar por
traçar regras pertinentes à gerência de pessoal dos
estados e municípios, tema adstrito à autonomia des
ses entes federados.

Submete à legislação sobre preços
de transferência os pagamentos, entre
pessoas vinculadas, a título de royalites,
e assistência técnica, científica, adminis
trativa ou assemelhada e dá outras provi
dências.

*PROJETO DE LEI N° 2.702-A, DE 1997
(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Estabelece impedimento à nomeação
ou designação para cargos em comissão e
funções de confiança no âmbito do Poder
Legislativo; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Deputado José Roberto
Batochio). Pendente de parecer da Comis
são de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público, nos termos do art. 52, § 6" do
Regimento Interno.

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
4-2-97

SUMÁRIO
- parecer do relator
- parecer da Comissão
- voto em separado
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SUBSTITUTIVO ADOTADO - CFT seja enviado à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação em vista do esgotamento do prazo regi
mental na comissão anterior.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. 
Deputado Arlindo Chinaglia, Deputado Federal.

o Congresso Nacional decreta:
Art 1° Fica revogado o parágrafo 9° do art. 18 da

Lei N° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art 2° Esta Lei entre em vigor em 1° de janeiro

do ano seguinte ao de sua publicação.
Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 

Deputado José Pimentel, Presidente em exercício.

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

REQUERIMENTO N° ,DE DE
(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Requer ao Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados o envio do Projeto de Lei
n° 2.702/97 à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pelo decurso de
prazo na comissão anterior.

Senhor Presidente,
Com base no art. 52, § 6° do Regimento Interno

desta Casa, requeiro que o Projeto de Lei n° 2.702/97



VOTO EM SEPARADO

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Arlindo Chinaglia, visa a inibir o nepotismo
na administração pública, estabelecendo, assim, no
âmbito do Poder Legislativo Federal, Estadual e Muni
cipal, vedação a nomeação ou designação de cônju
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de
parlamentares e ocupantes de cargos e funções de li
vre provimento, nos quadros de pessoal das respecti
vas Casas Legislativas.

Explicita, o projeto, que nos casos de ocupante
de cargos de provimento efetivo das carreiras legisla
tivas a proibição é restrita à nomeação ou designação
para servir junto ao parlamentar ou dirigente determi
nante da incompatibilidade.

Por fim, estabelece o prazo de cento e vinte e
dias para regulamentação da lei pelo respectivo Po
der Legislativo.

O projeto, ao ser examinado pelo eminente Re
lator, Deputado José Roberto Batochio, foi considera
do constitucional, jurídico e de boa técnica legislativa.

Entendeu, o ilustre Relator, que a regra contida no
art. 37, inciso I, da Constituição Federal salva o projeto

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
etécnica legislativa do Projeto de Lei n° 2.702/97, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado José Rober
to Batochio. O Deputado lédio Rosa apresentou voto
em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara 

Vice-Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrúbal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luís Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

"Art. 37. A administração pública dire
ta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estado, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao se
guinte:

I - os cargos, empregos e funções pú
blicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em
lei, assim como aos estrangeiros, na forma
da lei:"

A proposição, atendendo ao comando constituci
onal, nada faz além de estabelecer requisito para o
preenchimento de cargo ou emprego em comissão.

Cabe sublinhar que o art. 37 estabelece normas
gerais para a administração pública, devendo as leis
regulamentadoras preceder as demais, inclusive a do
regime jurídico. Tanto é que os dispositivos abrangem
a administração no âmbito de todos os Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, não cabendo regulamentação do dispositivo
apenas para uma das esferas da organização políti
co-administrativa do estado.

Não vale, portanto, argumentar que estar-se-ia
a regulamentar matéria interna corporis de outras
Casas Legislativas. Mesmo porque, quanto ao Sena
do oportuno lembrar que, como Casa revisora, partici
pa do presente processo legislativo.

O Projeto sob análise, como já enfatizado, limi
ta-se a estabelecer norma genérica moralizadora para
a administração pública, sem nenhum reflexofinancei
ro ou orçamentário. Sob esse ângulo, portanto, tam
bém não se pode considerar a matéria aqui tratada,
como sendo daquelas que devam ser tratadas autono
mamente em cada um dos três níveis do legislativo.

No que diz respeito aos aspectos de juridicidade
e técnica legislativa, a proposição está plenamente
atendida.

Pelo exposto, votamos pela admissibilidade do
Projeto de Lei n° 2.702 de 1997.

Sala da Comissão, 27 de maio de 1999. - Depu
tado José Roberto Batochio, Relator.
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Além disso, disporia sobre assunto interna cor- 11I - Parecer da Comissão
poris de cada Assembléia ou Câmara, sem falar no
próprio Senado Federal.

A meu ver, no entanto, em relação ao aspecto
constitucional a proposição em exame não apresenta
óbice à aprovação, visto que disciplina por lei ordiná
ria o preceito do art. 37, I, da Constituição Federal
verbis:
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de qualquer oposição que se lhe faça, notadamente no
tocante ao desrespeito à autonomia dos estados e mu
nicípios' bem corno a regulamentação de matéria inter
na corporis de cada Assembléia Legislativa ou Câma
ra Municipal, e do próprio Senado Federal.

Em que pese os elevados propósitos do insigne
Relator em refrear a prática do nepotismo no âmbito d:>
Legislativo, parece-nos que, técnica e substancialmen
te, a matéria não resiste a um exame de const~ucionali

dade mais aprofundado. Eis que, in limine, identifica-se
colisão com pelo menos três princípios constitucionais
e, ainda, a inobservância de norma constitucional de
elaboração legislativa, que, em nosso entendimento,
fulminam inteiramente a proposição.

O projeto encontra-se viciado desde o seu nas
cedouro, conforme os argumentos expendidos na
Justificação. O Autor declara que elaborou o projeto
por inspiração da Lei n° 9.421, de 1996, que por sua
vez cuida das carreiras do Poder Judiciário, na qual
se proíbe a contratação de cônjuge ou parente até o
terceiro grau para preenchimento de cargos e fun
ções em comissão no âmbito daquele Poder.

Ora, incorreu em erro o Autor, ao transmutar o
teor da lei - esta, também, de questionável constituci
onalidade - para o Poder Legislativo, desconsideran
do que, diferentemente deste, o Poder Judiciário é
uno e indivisível. A divisão que se lhe atribui é mera
mente funcional, como instituição, estrutura e poder, o
Poder Judiciário não se sujeita a fracionamento. Um
juiz do Estado do Acre está adstrito às mesmas nor
mas legais que um juiz do Estado do Rio Grande do
Sul ou de Pernambuco. Isso, por conta da unicidade
característica do Poder Judiciário.

Tal unicidade é conferida pelo art. 92 da Consti
tuição Federal, que como nos Textos Magnos anterio
res, elenca os órgãos que exercem o Poder Judiciário.
Note-se que dentre os órgãos incluem-se os Tribunais
e Juizes estaduais, como demonstração clara de que
a divisão é funcional e, não, estrutural. Todos os ór
gãos exercem um único Poder.

Não é assim nos Poderes Legislativo e Executivo.

No caso do projeto em exame, importa a consta
tação de que o Poder Legislativo se encontra fracio
nado nas diversas esferas do poder federativo. O
Congresso Nacional, as Assembléias Legislativas e
as Câmaras Municipais não formam um poder institu
cional uno, ao revés, cada uma das Casas Legislati
vas materializam parcela de poder do respectivo ente
federativo e representam, em si mesmas, instituições
políticas independentes, corolário do princípio federa
tivo insculpido no art. 1° da Constituição Federal.

Diferentemente do art. 92, já comentado, a
Constituição Federal no art. 44 diz que o Poder Legis
lativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.
Não cuida de incluir as outras Casas Legislativas, que
só são mencionadas no Título 111, da Organização do
Estado, especificamente nos Capítulos 111, IV e V, exa
tamente quando trata dos Estados-membros, dos
Municípios e do Distrito Federal, respectivamente.

Há, sem dúvida, similitudes entre os Poderes
Legislativos e em alguns casos igualdade de trata
mento aos seus membros. No entanto, tal igualdade é
outorgada pela própria Constituição Federal, por nor
ma promulgada pelo Poder Constituinte Originário,
sendo defeso ao Constituinte Derivado qualquer inge
rência ao tema, exatamente por respeito a cláusula
pétrea de intocabilidade do princípio federativo.

Assim é que, um deputado estadual e um verea
dor não estão adstritos às mesmas normas legais que
um deputado federal ou senador. O tratamento será
similar tão-somente nos casos e nos limites previstos
nos art. 27, § 1° e 29, inciso IX da Constituição Fede
ral. Da mesma forma que nos é defeso legislar ordina
riamente sobre os deveres e direitos dos parlamenta
res estaduais e municipais, em respeito ao mesmo
princípio federativo conjugado com o da separação
de poderes, nos é defeso normatizar sobre o proces
so legislativo estadual, distrital ou municipal, ou, ain
da, dispor sobre as condições de provimento dos car
gos a seus serviços.

Nem há que se cogitar dos princípios contidos
no caput ou incisos do art. 37 da Lei Maior. Tais prin
cípios não têm o condão de suprimir a autonomia dos
Estados e Municípios. Tais princípios foram consagra
dos em nossa Constituição para que sejam observa
dos como premissas básicas por todos os entes fede
rados e seus órgãos, quando do exercício das compe
tências que lhes foram constitucional e legalmente
conferidas.

De tal sorte que, os Estados e Municípios, ao
tratarem das questões administrativas de preenchi
mento de cargos, empregos e funções, deverão obe
decer os princípios basilares da administração públi
ca e os requisitos legais, conforme ordena o art. 37,
Perverso e errôneo o raciocínio de que, estribado no
art. 37, a União poderá se substituir aos demais entes
federados e legislar sobre as condições de admissão
de seu pessoal.

Formalmente, o projeto também não tem como
prosperar, já que não se trata de matéria de lei e, sim,
de resolução. A Constituição Federal é clara. confor
me se depreende dos seus art.51, inciso IV e 52, inci-



':A.rt.51. Compete privamente à Câma
ra dos Deputados:

IV - dispor sobre a sua organização,
Funcionamento, polícia, criação, transforma
ção ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços, e a iniciativa de
lei para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias;

Art. 52. Compete privamente ao Sena
do Federal:

XIII - dispor sobre a sua organização,
funcionamento, polícia. criação, transforma
ção ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços, e a iniciativa de
lei para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias;"

Note-se que ambos os dipositivos foram altera
dos pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998, que
implementou a Reforma Administrativa, mas a modi
ficação ateve-se à exigência de lei exclusivamente
para a fixação de remuneração, todas as outras hi
póteses administrativas continuam a ser reguladas
em cada Casa, privativa e separadamente, por meio
de resolução. Inadmissível que a matéria seja sujei
ta ao crivo da outra Casa Congressual e, menos ain
da, ao do Poder Executivo.

No que tange à constitucionalidade material,
também, não há como convalidar a proposição de ví
cio insanável, já que intenta contra o princípio de
igualdade. É inegável que a prática do nepotismo tal
como se verifica hoje no Brasil revela desmesurado
protecionismo aos parentes. Injusto, porém, é admitir
que todos os parentes das autoridades brasileiras
são desprovidos de capacidade para o desempenho
de cargos públicos e devem suas nomeações exclusi
vamente ao protecionismo.

Deve-se distinguir a nomeação, forma de provi
mento de cargos pela qual se verifica o ingresso no
serviço público em geral, da nomeação para cargo de
confiança, ou em comissão. Tal distinção, indispensá
vel ao equacionamento dessa questão, infelizmente,
tem sido tratada, no mais das vezes, de maneira de
magógica, por pessoas que ignoram ou fingem igno
rar a Constituição Federal, que agasalha normas de
grande importância para o tema.
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so XIII , que determinam que compete privamente à Conforme ensina o eminente constitucionalista
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal dispor pátrio Manoel Gonçalves Ferreira Filho, são "cargos
sobre sobre cargos, empregos e funções de seus ser- em comissão todos aqueles cujo preenchimento deve
viços, in verbis: depender da confiança do nomeante para o bom an

damento da administração. São, por isto, ditos tam
bém cargos de confiança" . (in Comentários à Consti
tuição Brasileira de 1988, Saraiva, SP, 1990, p. 247)

O desempenho de atividades no serviço público
não depende exclusivamente da capacidade profissi
onal, há que se considerar o elemento da confiabilida
de. "Independem, portanto, de concurso, as nomea
ções para cargo em comissão declarado em lei de li
vre nomeação e exoneração e a exceção justifica-se,
porquanto tais cargos devem ser providos, por pesso
as de confiança da autoridade a que são imediata
mente subordinadas." (José Afonso da Silva, Curso de
Direito Constitucional Positivo, Ed. Rev. dos Tribunais,
Sp, 1998, p. 570)

Sendo livre a nomeação, não se justifica que se
excluam os parentes das autoridade nomeantes. A
nomeação deixaria, assim, de ser livre.

Note-se, por outro lado, que a Constituição colo
cou o critério da confiança acima do critério da capa
cidade, já que dispensou o concurso público para o
preenchimento desses cargos. Chega a ser absurdo
defender-se que os não-parentes sejam mais confiá
veis do que os parentes. De igual modo, afirmar a ile
galidade da nomeação de parentes para o desempe
nho de cargos de confiança demonstra inteira igno
rância jurídica.

O projeto claudica duplamente nessa questão.
Primeiro, impede que o parente seja nomeado em
cargo em comissão, de livre nomeação e designação.
Ato que, in concreto, consubstanciaria flagrante in
constitucionalidade, pois cria injustificável discrimina
ção de tratamento, prejudicando os parentes pelo
simples fato de serem parentes. Em segundo lugar,
na mesma trilha persecutória, o projeto prejudica
também os concursados, restringindo a sua lotação,
mais um vez, desarrazoadamente, apenas pelo fato
do parentesco.

No piano jurídico não há dúvida quanto à valida
de da nomeação de parentes para cargos em comis
são. A questão que se coloca é no plano moral: é a de
se saber se o nomeado tem condições para o desem
penho das funções próprias do cargo. A liberdade de
nomeação não se estende ao ponto de abrigar o in
competente, já quequem arca com os custos e prejuí
zos da incompetência não será o parente nomeante,
e sim, o contribuinte, destinatário do serviço público.

lmpende, portanto, que se engendre mecanis
mos nos respectivos textos legais para que se impeça



I - Relatório

"a" e "e".

Em razão do regime de tramitação conclusivo,
foi aberto o prazo para o oferecimento de emendas,
sem que nenhuma tivesse sido apresentada.

É o relatório.

Vem, para análise desta Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o projeto de lei acima in
dicado, oriundo do Senado Federal, que pretende al
terar o art. 1.216 do Código de Processo Civil, o inciso
IV do art. 8°, o art. 22, caput, da Lei n° 6.830, de 22 de
setembro de 1980 (Execuções Fiscais) e o § 2° do art.
206 da Lei n° 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de
Falências), com o objetivo de suprimir, em detrimento
dos sucumbentes, em processo judicial, e dos cartóri
os (quanto se tratar de notas de expediente), a gratui
dade das publicações na Imprensa Oficial, excepcio
nando, no primeiro caso, os atos judiciais praticados
nos feitos em que figura como parte aquele qualifica
do como "juridicamente necessitado".

A matéria foi distribuída exclusivamente a esta
Comissão para análise da constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e mérito, de acordo com a
competência regimental estabelecida no art. 32, 111,

*PROJETO DE LEI N° 3.209-A, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS 255/1995
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os abusos que configuram o nepotismo, como por COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
exemplo, a contratação em número excessivo ou as E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
admissões que contrariam os requisitos legais de no
meação.

Por último, o art. 2° do projeto, ao estabelecer
prazo de regulamentação, também incorre em erro
insuperável, de vez que afronta o princípio da se
paração de poderes, conforme recente decisão do
Supremo Tribunal Federal em caso similar (ADln n°
645-2 DF). Nessa ação, a Egrégria Corte firmou o
entendimento de que é defeso ao Poder Legislati
vo assinar prazo para que outro Poder exerça prer
rogativa que lhe é própria. Na hipótese, de acordo
com o já cabalmente demonstrado, o preenchi
mento dos cargos que compõem os seus quadros
administrativos é prerrogativa própria de cada
Casa Legislativa, sendo vedado ao Congresso
imiscuir-se no tema.

Sendo o que considero oportuno assinalar, pela
razões precedentes, manifesto meu voto pela incons
titucionalidade do Projeto de Lei n° 2.702, de 1997.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 1999. - De
putado lédio Rosa.

Altera o art. 1.216 da Lei n° 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Pro
cesso Civil, o art. 8°, inciso IV, e art. 22,
"caput", da Lei n° 6.830, de 22 de setem
bro de 1980, bem como o art. 206, § 2°,
do Decreto - lei n° 7.661, de 21 de junho
de 1945; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, injuridicidade, falta
de técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição (relator: Dep. José Roberto Bato
chio).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, 11)

Projeto inicial publicado no OCO de
26/07/97

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMARIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão

11 - Voto do Relator

Sob o ponto de vista constitucional, não encon
tro óbices à tramitação da matéria, uma vez permitida
a iniciativa a parlamentar (art. 61), a competência da
União para legislar sobre a mesma (art. 22, I), com
análise do Congresso Nacional (art. 48).

No que diz respeito à juridicidade, vislumbro
uma restrição: há cláusula de revogação genérica,
que deve ser suprimida em obediência à Lei Comple
mentar n° 95/98.

A técnica legislativa empregada não é adequa
da por dois erros na redação: em primeiro lugar,
quando dispõe sobre o inciso IV do art. 8° da Lei n°
6.830 utiliza a expressão "contará", quando o correto
é "conterá"; em segundo lugar, emprega "correspon
sáveis", quando o correto é "co-responsáveis". De
qualquer sorte, em face das argumentações relativas
ao mérito, adiante expendidas, tenho como desne
cessária a correção de tais impropriedades.

Assim, quanto ao mérito, creio que a proposta
não deve prosperar, haja vista os custos que já estão
implicados nas demandas judiciais, como as taxas ju
diciárias, as custas, os honorários advocatícios e, ain-

, ,.,-"."-------- --------------------------_.._--,---,---
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da, o risco de arcar com as verbas oriundas da su
cumbência ao final do processo.

O argumento de que os "juridicamente pobres"
estariam excluídos de tal encargo não procede, uma
vez que tal conceito é bastante elástico ("Conside
ra-se necessitado, para os fins legais, todo aquele
cuja situação econômica não lhe permita pagar as
custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo do sustento próprio ou da família" - pa
rágrafo único do art. 2° da Lei nO 1.060/50). Destarte,
os custos que envolvem uma demanda já hoje inibem
até mesmo a classe média, que, não raro, se humilha
para ser considerada "necessitada", objetivando os
benefícios da justiça gratuita.

Éde indagar-se, por outra, se naquelas deman
das de baixo valor os montantes cobrados para a pu
b�icação serão os mesmos de qualquer demanda, o
que poderia, mais uma vez, restringir o ingresso em
juízo (os custos poderiam ser fixados nos mesmos ní
veis do próprio valor da causa).

A propósito, qual seria a base para calcular-se o
valor de cada publicação? Quem a fixaria? Quem pa
garia, por exemplo, a publicação do despacho que de
signa audiência ou do despacho que intima uma das
partes para conhecimento da sentença: o autor, o réu,
o terceiro interessado, todos os litisconsortes, e em
que proporção?

Por outro lado, as Leis nOs 1.060/50 e 6.830/80
não são as únicas normas que instituem gratuidade.
Várias outras deixaram de ser ressalvadas, tais como
as relativas ao habeas data, habeas corpus e as
pretensões de cidadania, referidas na Lei n° 9.265, de
12.2.96.

Desse modo, tenho que iniciativas legislativas
deste jaez contribuem ou reforçam a imagem antide
mocrática da justiça. à medida que a tornam mais ina
cessível e distanciada da realidade.

Nesse sentido, meu voto é pela constitucionali
dade, injuridicidade, falta de técnica legislativa (com
as restrições apontadas) e, no mérito, pela rejeição.
Deixo de sugerir a correção da técnica, uma vez que a
conclusão deste parecer é contrária à matéria como
um todo.

Sala da Comissão, em 28 de setembro de 2000.
- Deputado José Roberto Batochio, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, injuridicida
de, falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejei
ção do Projeto de Lei n° 3.209/1997, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado José Roberto Batochio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara 
Vice-Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.494-A, DE 1997
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Limita as despesas nos sorteios
pela televisão; tendo parecer da Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática pela aprovação (rela
tor: DEP. Valdeci Paiva).

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54) 
Art. 24, 11)

Projeto inicial publicado no DCD de
15/08/97.

Parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação E Informática

SUMARIO
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório
O Projeto de Lei n° 3.494, de 1997, de autoria do

nobre Deputado Silas Brasileiro, pretende limitar em
vinte por cento as despesas com publicidade, mídia,
produção e com a operação e administração nos sor
teios realizados pela televisão.

O Projeto foi distribuído às Comissões de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática, para
exame de mérito, e de Constituição e Justiça e de Re
dação, para análise de constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa. Na primeira Comissão, foi
aberto o prazo regimental de cinco sessões para re-



SUMARIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

Anúncios publicados em jornais diários, ofere
cendo serviços de acompanhantes, saunas, massa
gistas e profissionais do sexo, muitas vezes, enco
brem atividades ilícitas envolvendo crianças e adoles
centes. A publicação, juntamente com os anúncios,
de mensagem, alertando que a exploração de crian
ças e adolescentes é crime, pode ser uma forma de
inibir os possíveis interessados nestas atividades.

Outra medida incluída no art. 3° da proposição
em exame poderá tornar a publicação do anúncio de-

Parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação E Informática

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 96, de 1999, de autoria do
nobre Deputado Bispo Rodrigues, pretende tornar
obrigatória a publicação em jornais de grande circula
ção de advertência quanto à exploração sexual e
maus tratos contra crianças e adolescentes.

O ilustre autor da matéria alega que tal iniciativa
objetiva coibir a prática, cada vez mais difundida, de
crimes de pedofilia e aliciamento de crianças e jovens
para a prostituição.

Cabe a esta Comissão posicionar-se sobre o mé
rito da matéria, que também foi distribuída às Comis
sões de Seguridade Social e Família e de Constituição
e Justiça e de Redação. Durante o prazo regimental,
não foram apresentadas emendas à proposição.

11 - Voto do Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
3.494/1997, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Valdeci Paiva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, João Castelo e
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Alberto Goldman,
Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Cesar Bandeira,
Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab, Hermes
Parcianello, Iris Simões, João Caldas, Jorge Bittar,
Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Marinha Ra
upp, Nilson Pinto, Ricardo Izar, Santos Filho, Valdeci
Paiva, Walter Pinheiro, Aroldo Cedraz, Átila Lira, Da
mião Feliciano, Dr. Evilásio, Eni Voltolini, Inaldo Lei
tão, Marcelo Barbieri, Márcio Fortes, Marcus Vicente,
Milton Monti, Nelson Pellegrino, Olimpio Pires, Paulo
Magalhães, Raimundo Santos, Roberto Balestra,
Sérgio Miranda e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2002.
- Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
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cebimento de emendas, findo o qual não foi apresen- *PROJETO DE LEI N° 96-A, DE 1999
tada qualquer emenda pelos ilustres deputados. (Do Sr. Bispo Rodrigues)

Cabe-nos, portanto, apreciar a matéria quanto Dispõe sobre publicação que espe-
ao mérito, nos termos do inciso 11, do artigo 32, do Re- cifica nos jornais de circulação nacional;
gimento Interno da Câmara dos Deputados. tendo parecer da Comissão de Ciência e

11- Voto do Relator Tecnologia, Comunicação e Informática
Éde todo meritória a iniciativa do ilustre Deputa- pela aprovação (relator: Dep. Paulo Ma-

do Silas Brasileiro. Os sorteios televisivos foram, por galhães).
muito tempo, um grande negócio para os promotores (Às Comissões de Ciência e Tecnolo-
dos eventos, em detrimento das entidades filantrópi- gia, Comunicação e Informática; de Seguri-
cas que foram autorizadas a realizá-los. Esta, sem dade Social e Família; e de Constituição e
dúvida, foi a motivação maior da medida liminar que Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)
os suspendeu. Projeto inicial publicado no OCO de

16/03/99
Ocorre que nenhuma legislação foi criada para

limitar definitivamente a sangria de recursos dos sor
teios em favor dos promotores e contra as entidades
filantrópicas. A iniciativa em análise cobre exatamen
te esta lacuna e, numa eventualidade da volta dos
sorteios, garantirá os recursos para os fins a que real
mente se destinam.

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Proje
to de Lei n° 3.494, de 1997, na forma em que foi apre
sentado pelo Autor.

Sala da Comissão, 21 de maio de 2002. - Depu
tado Valdeci Paiva, Relator.
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sinteressante para o veículo de comunicação, uma
vez que os custos derivados da inserção da mensa
gem de advertência, segundo o referido dispositivo,
serão cobertos pelos próprios jornais.

Assim sendo, considero que a matéria é rele
vante e a aprovação do projeto de lei pelo Congresso
contribuirá, com certeza, para diminuir a exploração
sexual de crianças e adolescentes em nosso País.

Concluindo, votamos pela aprovação do Projeto
de Lei n° 96, de 1999, na forma em quefoi apresentado.

Sala da Comissão, em 12 de novembro de 2002.
- Deputado Paulo Magalhães,Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n° 9611999,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Paulo
Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, João Castelo e
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Alberto Goldman,
Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Cesar Bandeira,
Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab, Hermes
Parcianello, Iris Simões, João Caldas, Jorge BiUar,
Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Marinha Ra
upp, Nilson Pinto, Ricardo Izar, Santos Filho, Valdeci
Paiva, Walter Pinheiro, Aroldo Cedraz, Átila Lira, Da
mião Feliciano, Dr. Evilásio, Eni Voltolini, Inaldo Lei
tão, Marcelo Barbieri, Márcio Fortes, Marcus Vicente,
Milton Monti, Nelson Pellegrino, Olimpio Pires, Paulo
Magalhães, Raimundo Santos, Roberto Balestra,
Sérgio Miranda e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 2.918-A, DE 2000
(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Dispõe sobre a gratuidade do ensi
no para dependentes dos professores,
nas escolas onde lecionam; tendo pare
cer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, pela rejeição (relator: Dep.
Flávio Arns) .

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

.. Projeto inicial publicado no OCO de
23/05/2000

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

SUMARIO

- parecer vencedor

- parecer da Comissão

- voto em separado

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

PARECER VENCEDOR

I - Relatório

Em 27 de agosto de 2002, a Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto deliberou pela rejeição do
parecer favorável da ilustre colega Deputada Tãnia
Soares. Por especial deferência da Sra. Presidente,
Deputada Iara Bernardi, coube-me a redação do Pa
recer Vencedor, aprovado por unanimidade, com voto
em separado contrário da Deputada Tãnia Soares.

11 - Voto do Relator

A Constituição Federal estabelece que a educa
ção é dever do Estado, que deve oferecê-Ia gratuita
mente nos estabelecimentos por ele mantidos. Além
disso, deve o Estado, dentre outras obrigações, ga
rantir a todos o acesso ao ensino fundamental obriga
tório e sua permanência nele, além da progressiva
universalização do ensino médio.

À iniciativa privada, porém, o ensino é livre,.
sendo bastante que cumpra as normas gerais da edu
cação nacional, seja autorizada e avaliada pelo poder
público e não dependa de recursos públicos para sua
sobrevivência. Nem a Constituição Federal nem a
LDB obrigam a iniciativa privada a oferecer ensino
gratuito a quem quer que seja.

O próprio autor, em sua Justificativa, reconhece
que a garantia de vaga e a gratuidade para os filhos e
dependentes dos professores já faz parte de alguns
acordos coletivos de traOOlho firmados entre as partes.
Pois bem, cabe aos demais professores também ir à
luta, nos limites da legislação que rege as relações de
trabalho, e conquistar igual benefício. Trata-se de maté
ria em que se deve evitar a interferência do Estado em
substituição à iniciativa da categoria profissional.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2002.- De
putado Flávio Arns, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto
de Lei n° 2.918/2000, nos termos do Parecer Vence
dor do Relator, Deputado Flávio Arns.
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o parecer da Deputada Tânia Soares passou a
constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Esther Grossi - Presidente, Iara Bernardi e Gas
tão Vieira - Vice-Presidentes, Átila Lira, Eduardo Se
abra, Flávio Arns, João Matos, Luis Barbosa, Miriam
Reid, Osvaldo Biolchi, Pastor Amarildo, Walfrido Ma
res Guia, Eurípedes Miranda, Ivan Paixão, Osmar
Serraglio e Rafael Guerra.

Sala da Comissão, em 27 de agosto de 2002. 
Deputada Esther Grossi, Presidente.

Voto em Separado da Deputada Tânia Soares.

I - Relatório

O projeto de lei n° 2.918/2000, de autoria do
ilustre Deputado Sr. Avenzoar Arruda, dispõe sobre a
gratuidade do ensino para dependentes dos profes
sores, nas escolas onde lecionam.

Esta proposição será apreciada quanto ao méri
to por esta comissão e quanto à constitucionalidade e
à juridicidade pela comissão de Constituição, Justiça
e Redação, de acordo com o artigo 24, Inciso 11 do Re
gimento Interno desta casa.

Em justificativa ao PL, o Sr. Avenzoar Arruda ar
gumenta : ".... Os professores da rede particular de
ensino muitas vezes são obrigados a deixar seus fi
lhos em outras escolas, no momento em que lecio
nam para a mesma série que seus filhos estão cur
sando.lsso ocorre porque os professores não têm re
cursos para arcar com as despesas escolares.

Esse quadro não só configura uma injustiça
como aponta para uma necessidade de corrigi-Ia..."

Este é o relatório.

11- Voto

Uma prioridade na elaboração de políticas pú
blicas na área de educação é a valorização dos pro
fissonais do setor através de propostas que sejam um
estímulo a boa realização de seu ofício. Professores,
Supervisores, Técnicos Administrativos devem ser
protegidos e engrandecidos, pois cumprem um papel
essencial nos mecanismos de aprendizagem, e são
os principais guardiões da gualidade do ensino forne
cida às crianças e aos jovens brasileiros.

A proposta do nobre parlamentar tem exata
mente este sentido: o sentido da dignificação dos tra
balhadores em educação. Além disso, não faz mais
que trazer para escopo das leis, conquista já consa
grada em diversos acordos coletivos realizados pelo
país. A novidade é que estenderá esta conquista para
todos profissionais da área na nação, muitos destes

incapazes de acessar tal direito pela fragilidade de
suas entidades representativas.

Temos somente um ajuste a fazer, apresenta
mos emendas estendendo aos auxiliares de admi
nistração escolar o direito em debate, pois estes jo
gam papel também importante no processo educaci
onal, e os acordos coletivos realizados atualmente, já
incluem os citados profissionais.

Somos, devido a oportunidade, o mérito e a
conveniência da proposição, pela sua aprovação e
oferecemos emendas anexas.

Sala da comissão, 19 de abril de 2002. - Depu
tada Tânia Soares.

EMENDA 1

Dê-se ao artigo nO 1 do projeto de lei n°
2.918/2000, a seguinte redação:

Art 1° - Os professores e os auxiliares de admi
nistração escolar têm direito a vaga e a gratuidade
para si e seus dependentes legais na escola onde de
sempenham suas atividades profissionais.

Sala da comissão, 19 de abril de 2002. - Depu
tada Tânia Soares

EMENDA 2

Dê-se ao artigo n° 2 do projeto de lei n°
2.918/2000, a seguinte redação:

Art 2° - É assegurado ao filho ou ao dependente
legal do professor ou auxiliar de administração esco
lar demitidos, o direito de concluir o ano letivo, gozan
do do benefício estabelecido nesta lei.

Sala da comissão, 19 de abril de 2002. - Depu
tada Tânia Soares.

*PROJETO DE LEI N° 2.926-A, DE 2000
(Do Sr. José Roberto Batochio)

Acrescenta parágrafo ao artigo 578
do Decreto Lei nO 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela constitu
cionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação, com
emendas (relator: DEP. Mauro
Benevides).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, 11)

Projeto inicial publicado no OCO de
23/05/00.

...."_.~~._.__.----------------------------



EMENDA MODIFICATIVA N° 1

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:

"Acrescenta parágrafo ao art. 578 do Decreto-lei
n° 3.689, de 03 de outubro de 1941 - Código de Pro
cesso Penal."

Sala da Comissão, 06 de março de 2001. 
Deputado Mauro Benevides

EMENDA MODIFICATIVA N° 2

Dê-se ao caput do art. 1° do projeto a seguinte
redação:

li Art. 1. O art. 578 do Decreto-lei n° 3.689, de 03
de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido do se
guinte § 4°:".

Sala da Comissão, 06 de março de 2001. 
Deputado Mauro Benevides.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen
das, do Projeto de Lei n° 2.926/2000, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Mauro Benevides.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara 

Vice-Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral,
Aloysio Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal
Bentes, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Corio
lano Sales, Dr. Antonio Cruz, Geovan Freitas,
Gerson Peres, Inaldo Leitão, José Antonio Almei
da, José Dirceu, José Genoíno, José Roberto Ba
tochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes Ribeiro
Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Paes Lan
dim, Paulo Magalhães, Renato Vianna, Robson
Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila Lins,
Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Ma
chado, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João
Matos, Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Be
nevides, Pedro Irujo, Professor Luizinho e Wilson
Santos.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

SUMARIO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

11 - Voto do Relator

A proposição atende, em linhas gerais, aos
pressupostos constitucionais formais relativos à com
petência da União, às atribuições do Congresso Naci
onal e à legitimação da iniciativa parlamentar, nos ter
mos dos arts. 22, inciso I, 48 e 61, caput, todos da
Constituição Federal.

Não há problemas quanto à juridicidade.
No mérito, penso que a proposição merece

prosperar. Realmente, toda e qualquer iniciativa que
ajude na fiscalização dos atos do poder público, em
especial dos atos judiciais é bem-vinda. O encami
nhamento dos recursos com tal alegação aos órgãos
de controle da atividade judiciária ajudará em muito
essa atividade.

Finalmente, quanto à técnica legislativa há al
guns reparos a serem feitos, como por exemplo subs
tituir os vocábulos "artigo" por sua forma abreviada
"art:' e "parágrafo" pelo sinal "§", consoante as nor
mas de boa técnica legislativa constantes da Lei
Complementar nO 95, de 26 de fevereiro de 1998.

I - Relatório

Trata a proposição em questão de acrescentar
dispositivo ao Código de Processo Penal para deter
minando que quando houver interposição de recurso
com base em falta de fundamentação da decisão re
corrida, o recurso deverá ser entregue em duas vias,
devendo a segunda ser encaminhada necessaria
mente ao órgão de controle da atividade judiciária.

Justifica o autor sua iniciativa ao argumento de
que muitas decisões, tanto em primeira quanto em
segunda instância são proferidas sem fundamenta
ção, o que impõe a reprimenda, de ofício, pelos ór
gãos de controle da atividade judiciária.

Vem agora o projeto a esta CCJR para exame
de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislati
va e mérito, nos termos regimentais.

Aberto o prazo, não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
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Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Ante o exposto, voto pela constitucionalidade,
de Redação juridicidade e técnica legislativa e aprovação, no méri

to, do PL 2.926/00, com as emendas que apresento.
Sala da Comissão, 06 de março de 2001. 

Deputado Mauro Benevides, Relator.



11- Voto

Esta Comissão tem por competência institucio
nal, além do exame de mérito, inicialmente apreciar a
proposição quanto à sua compatibilidade ou adequa
ção com o plano plurianual, a lei de diretrizes orça
mentárias e o orçamento anual, nos termos do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados (RI, arts.
32, IX, "h" e 53, 11) e de Norma Interna da Comissão
de Finanças e Tributação, que "estabelece procedi
mentos para o exame de compatibilidade ou adequa
ção orçamentária e financeira", aprovada pela CFT
em 29 de maio de 1996:'

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003 (Lei
10.542, de 25 de julho de 2002) em seu artigo 84 con
diciona a aprovação de lei ao cumprimento do art. 14
da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complemen
tar n° 101, de 04.05.00. Este dispositivo legal, por seu
turno, determina que:

"Art. 14. A concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impac
to orcamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois se
guintes, atender ao disposto na lei de diretri
zes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimati
va de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de

*PROJETO DE LEI N° 3.497-A, DE 2000
(Do Sr. Edinho Araújo)

Dispõe sobre a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de motocicletas para utilização
no transporte autônomo de passageiros;
tendo parecer da Comissão de Finanças
e Tributação, pela incompatibilidade e
inadequação financeira e orçamentária
(relatora: Dep. Veda Crusius) .

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, li.)

.. Projeto inicial publicado no DCD de
01/09/2000
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EMENDAS ADOTADAS - CCJR (mototaxi). A isenção aplica-se à aquisição de veícu-
N° 1 los destinados à utilização no transporte público de

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação: passageiros, somente podendo ser utilizado o benefí-
"Acrescenta parágrafo ao art. 578 do Decreto-lei cio uma única vez.

n° 3.689, de 03 de outubro de 1941 - Código de Pro- A isenção prevista deve ser autorizada pela Se-
cesso PenaL" cretaria da Receita Federal, mediante reconhecimen-

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002. to do cumprimento dos requisitos exigidos. Fica asse-
_ Deputado Ney Lopes, Presidente. gurada, também, a manutenção do crédito do IPI rela

tivo a matérias-primas, produtos intermediários e em
balagens efetivamente utilizados na industrialização
dos produtos em tela.

O beneficiário que alienar a motocicleta antes
de três anos da aquisição a pessoas que não satisfa
çam os requisitos estabelecidos estará sujeito ao pa
gamento do tributo dispensado, bem assim de multa e
juros moratórios previstos em legislação específica.

O Projeto de Lei foi encaminhado à Comissão
de Finanças e Tributação, não tendo sido apresenta
das emendas no prazo regimental.

É o relatório.

Dê-se ao caput do art. 1° do projeto a seguinte
redação:

"Art. 1. O art. 578 do Decreto-lei n° 3.689, de 03
de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido do se
guinte § 4°:".

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação

SUMARIO

- parecer da relatora
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

Estabelece o Projeto de Lei n° 3.497, de 2000, a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
IPI - incidente nas aquisições de motocicletas de fa
bricação nacional por pessoas que comprovadamen
te exerçam atividade de condutor autônomo de pas
sageiros, como titular de "concessão" pública em veí
culo próprio, ou aqueles impedidos de fazê-lo em ra
zão de destruição ou furto de seu veículo, ou ainda
por cooperativas de trabalho permissionárias ou con
cessionárias de transporte público de passageiros



*PROJETO DE LEI N° 3.975-A, DE 2000
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente,
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or
çamentária do Projeto de Lei n° 3.497/2000, nos ter
mos do parecer da relatora, Deputada Veda Crusius.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Pimentel, Presidente; Jorge Khoury,
Vice-Presidente; Custódio Mattos, Divaldo Suruagy,
Edinho Bez, Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fer
nando Coruja, Fetter Junior, João Eduardo Dado,
João Mendes, José Carlos Fonseca Jr., José Militão,
Max Rosenmann, Milton Menti, Mussa Demes, Nilo
Coelho, Pauderney Avelino, Pedro Novais, Ricardo
Berzoini, Sebastião Madeira, Adolfo Marinho, Aloizio
Mercadante, Delfim Netto, Francisco Dornelles, Hugo
Biehl, Juquinha e Luiz Carlos Hauly.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado José Pimentel, Presidente em exercício.
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resultados fiscais previstas no anexo próprio 11I - Parecer da Comissão
da lei de diretrizes orçamentárias;

11 - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação de alíquotas, amplia
ção da base de cálculo, majoração ou cria
ção de tributo ou contribuição.

§ 1° A renúncia compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, con
cessão de isenção em caráter não geral, al
teração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discrimina
da de tributos ou contribuições, e outros be
nefícios que correspondam a tratamento di
ferenciado.

§ 2° Se o ato de concessão ou amplia
ção do incentivo ou benefício de que trata o
caput deste artigo decorrer da condição
contida no inciso 11, o benefício só entrará
em vigor quando implementadas as medi
das referidas no mencionado inciso.

Da análise da proposição em tela, vemos que
fica configurada a concessão de benefício que gera
renúncia de receita do IPI, tendo em vista a fixação
de isenção do referido tributo na aquisição de moto
cicletas, nas condições especificadas na Proposi
ção. Contudo, percebe-se que não foram satisfeitos
os requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal para sua aprovação, resumidamente consis
tindo em: a) estimativa da renúncia de receita para °
exercício em que deva entrar em vigor e para os
dois subseqüentes; b) indicação das medidas de
compensação para a perda de receita; ou c) de
monstração de que a renúncia já se encontra com
putada na Lei Orçamentária Anual e que não afetará
as metas de resultados fiscais estabelecidas em
anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Assim, entendemos que a Proposição em tela não
pode ser considerada adequada e compatível sob a
ótica mais restrita da análise da adequação orça
mentária e financeira, não obstante os nobres pro
pósitos que nortearam a sua elaboração.

Dessa forma, fica também prejudicado o exame
quanto ao mérito, na Comissão de Rnanças e Tributa
ção, de acordo com o disposto no art. 10 da Norma
Interna - CFT.

Por todo o exposto, voto pela inadequação e in
compatibilidade orçamentária e financeira do Proje
to de Lei n° 3.497, de 2000.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2002. 
Deputada Veda Crusius, Relatora.

Reduz as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI incidentes
nas aquisições de automóveis de passagei
ros, feitas pelas locadoras de veículos; ten
do parecer da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela incompatibilidade e inadequa
ção financeira e orçamentária (relatora:
DEP. Veda Crusius) .

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, li.)

* Projeto inicial publicado no DCD de 10/03/200 1

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação

SUMARIO

- parecer da relatora

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 3.975, de 2000, estabelece a
redução em cinco pontos percentuais do Imposto so
bre Produtos Industrializados incidente nas aquisições
de automóveis de passageiros de fabricação nacional
realizadas pelas locadoras de veículos. O referido be
nefício fiscal é estipulado para vigorar até 31 de de
zembro de 2003, devendo o direito do adquirente ser
reconhecido pela Secretaria da Receita Federal.



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em re
união ordinária realizada hoje, concluiu, unanime
mente, pela incompatibilidade e inadequação finan
ceira e orçamentária do Projeto de Lei n°
3.975/2000, nos termos do parecer da relatora, De
putada Veda Crusius.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Pimentel, Presidente; Jorge Khoury,
Vice-Presidente; Custódio Mattos, Divaldo Suru
agy, Edinho Bez, Eujácio Simões, Félix Mendon
ça, Fernando Coruja, Fetter Junior, João Eduardo
Dado, João Mendes, José Carlos Fonseca Jr.,
José Militão, Max Rosenmann, Milton Monti, Mus
sa Demes, Nilo Coelho, Pauderney Avelino, Pedro
Novais, Ricardo Berzoini, Sebastião Madeira,
Adolfo Marinho, Aloizio Mercadante, Delfim Netto,
Francisco Dornelles, Hugo Biehl, Juquinha e Luiz
Carlos Hauly.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado José Pimentel, Presidente em exercício.

Da análise da Proposição em tela, fica caracteri
zada a concessão de benefício tributário gerador de
renúncia de receita do IPI. Contudo o Projeto de Lei
não está acompanhado dos requisitos específicos
exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal anteri
ormente referidos: estimativa da renúncia de receita
para o exercício corrente e os dois subseqüentes,
apresentação das medidas de compensação ou com
provação de que a renúncia acha-se computada na
estimativa das receitas orçamentárias e de que não
afetará as metas de resultado primário estabelecidas
no anexo específico da Lei de Diretrizes Orçamentári
as. Assim, entendemos que o Projeto de Lei sob enfo
que não pode ser considerado adequado e compatí
vel, não obstante os nobres propósitos que nortearam
a sua elaboração.

Dessa forma, fica também prejudicado o exame
quanto ao mérito, na Comissão de Finanças e Tributa
ção, de acordo com o disposto no art. 10 da Norma
Interna - CFT.

Por todo o exposto, voto pela inadequação e in
compatibilidade orçamentária e financeira do Projeto
de Lei n° 3.975, de 2000.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2002.
- Deputada VEDA CRUSIUS, Relatora.

11- Voto

"Art. 14. A concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impac
to orcamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois se
guintes, atender ao disposto na lei de diretri
zes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições: .

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimati
va de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

11 - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação de alíquotas, amplia
ção da base de cálculo, majoração ou cria
ção de tributo ou contribuição.

§ 1° A renúncia compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, con
cessão de isenção em caráter não geral, al
teração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discrimina
da de tributos ou contribuições, e outros be-
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A Proposição foi encaminhada à Comissão de nefícios que correspondam a tratamento di-
Finanças e Tributação, não tendo sido apostas emen- ferenciado. (grifo nosso)
das no prazo regimental. .. ..

É o relatório.

Esta Comissão tem por competência, além do
exame de mérito, inicialmente apreciar a proposição
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual, nos termos do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados (RI, arts. 32, IX, "h" e 53,11)
e de Norma Internada Comissão de Finanças e Tribu
tação, que "estabelece procedimentos para o exame
de compatibilidade ou adequação orçamentária e fi
nanceira", aprovada pela CFf em 29 de maio de
1996."

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003 (Lei
10.524, de 25 de julho de 2002) em seu artigo 84 con
diciona a aprovação de lei que trate de renúncia tribu
tária ao cumprimento do art. 14 da Lei de Responsa
bilidade Rscal (Lei Complementar n° 101, de
04.05.00). Este dispositivo legal, por seu turno, deter
mina que:

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



11I - Parecer Da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 4.670/2001, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado Jorge Bittar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, João Castelo e
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Alberto Goldman,
Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Cesar Bandeira,
Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab, Hermes
Parcianello, Iris Simões, João Caldas, Jorge Bittar,
Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Marinha Ra
upp, Nilson Pinto, Ricardo Izar, Santos Rlho, Valdeci
Paiva, Walter Pinheiro, Aroldo Cedraz, Átila Lira, Da
mião Feliciano, Dr. Evilásio, Eni Voltolini, Inaldo Lei
tão, Marcelo Barbieri, Márcio Fortes, Marcus Vicente,
Milton Monti, Nelson Pellegrino, Olimpio Pires, Paulo

SUMARIO

I - Relatório

11- Voto do Relator

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
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*PROJETO DE LEI N° 4.670-A, DE 2001 cias, notadamente quanto à potência e interferências
(Do Sr. Oliveira Filho) entre os prestadores de serviço. No Brasil, esta atri-

Altera o art. 11, § 2° do Decreto n0 buição tem sido historicamente feita pelo Ministério
52795 de 31 de outubro de 1963; tendo das Comunicações e, mais recentemente, também
parecer da Comissão de Ciência e Tecno- pela Anatel.
logia, Comunicação e Informática pela re- Não podemos concordar com a proposta de dei-
jeição (relator: DEP. Jorge Bittar). xar aos radiodifusores o controle sobre a potência de

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- seus sinais, nem mesmo com a alocação no espectro.
gia, Comunicação e Informática; e de Cons- Trata-se, fundamentalmente, de atividade de controle
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - do Estado, que também deve analisar a utilização de
Art. 24, 11) um recurso finito - o próprio espectro - e equilibrar a

Projeto inicial publicado no OCO de distribuição das freqüências por todos os serviços
19/05/01 que delas se utilizem, e não somente os de radiodifu

são. Há, neste setor, também a necessidade de in
ter-relacionamento com órgãos de comunicações in
ternacionais para que os padrões adotados em todo o
mundo possam também ser operados no País.

Finalmente, por se tratar de atribuição prepon
derantemente técnica, onde a atuação reguladora do
Estado sefaz necessária para atuar sobre o espectro
de freqüências, bem finito de toda a sociedade brasi
leira, entendemos que o modelo atual não deva ser
modificado em benefício dos grandes operadores dos
serviços de radiodifusão, que resultaria em prejuízo
para os pequenos operadores, bem como para os de
mais serviços.

Desta forma, votamos pela rejeição do Projeto
de Lei n° 4.670, de 2001.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2002. 
Deputado Jorge Bittar, Relator.

O Projeto de Lei n° 4.670, de 2001, de autoria do
nobre Deputado Oliveira Filho, pretende alterar a legis
lação de radiodifusão, com o objetivo de permitir a ade
quação das rádios e televisões que operam no País a
partir de suas próprias iniciativas, sem que o Poder PÚ
blico possa obstar qualquer pretensão dos detentores
de outorga, a não ser por motivos técnicos.

O projeto foi distribuído a esta Comissão, para o
exame de mérito, e à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, para análise de constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa. Foi aberto o
prazo regimental para recebimento de emendas,
mas, findo este, não foram apresentadas emendas ao
projeto.

Cabe, portanto, a esta Comissão pronunciar-se
sobre o mérito da matéria, em conformidade com o in
ciso li, do artigo 32, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

Inicialmente, cabe ressaltar que a iniciativa do
nobre Deputado Oliveira Filho contém um vício formal
ao propor que uma lei altere dispositivos de um decre
to presidencial. Além disso, é preciso lembrar que a
atividade de radiodifusão em todos os países do mun
do é exercida sob o comando de um organismo que
controle os efeitos sobre o espectro de radiofreqüên-

Parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática
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Comissão, com substitutivo (Relator: De
putado Luiz Moreira).

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24,11)

* Projeto inicial publicado no OCO de
11-9-01
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Parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática

SUMÁRIO

- emenda apresentada ao projeto
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Magalhães, Raimundo Santos, Roberto Balestra,
Sérgio Miranda e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 5.288-A, DE 2001
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Regulamenta anúncios vinculados
aos meios de comunicação, sobre a ven
da de automóveis usados; tendo parecer
da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática pela aprova
ção deste e da emenda apresentada na

l.toIII5Io Ciência e Tecnologia. Comunicação e Infonnática

IDlMIII MILTON MONTI IIITIl p~lr ~~ JI~~
lIXIAI.lISTUII:IloI4

EME:'ffiA ADITIVA

Acrescente-se ao 3ft" IOdo projeto de Lei 5288/01 a palavra
usados depois de veiculos.

Art" Io Os anÚllcios de oferta de venda de veiculos usados
publicados em jornais, revistas, e ou classificados deverão constar além das
características do veículo, número do chassi, ano de fabricação e do modelo,
bem como o número da placa.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem o escopo de aperfeiçoar o texto do projeto
em discussão para que ele possa atingir com mais eficácia os seus objetivos.

Vcriticamos que a expressão usados ficou apenas subentendída
no artigo 1°, o que pode gerar alguma dúvida na compreensão da lei.

Assim sendo. esperamos contar com o apoio dos nobres Pares.

Sala das Comissões em}~ de 1tJUk(; de 200 L

327H
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- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 5.288, de 2001, de autoria do
ilustre Deputado Pompeo de Mattos, determina que
os anúncios de oferta de venda de veículos publica
dos em jornais, revistas e ou classificados deverão
constar, além das características do veículo, o núme
ro do chassi, ano de fabricação e do modelo, bem
como o número da placa. A não observância desta
determinação implicaria na aplicação de multa ao ór
gão de publicação de 1.000 a 10.000 UFIR por anún
cio, incidente em dobro quando da reincidência.

O autor justifica a sua iniciativa argumentando
que, de conformidade com o que estabelece o Código
de Defesa do Consumidor, a veiculação de tais infor
mações irá assegurar ao cidadão maiores informa
ções e conseqüentemente uma melhor proteção con
tra as fraudes que freqüentemente se fazem presen
tes em anúncios de vendas de veículos por empresas
de má fé.

A matéria foi distribuída para apreciação desta
comissão e das Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, e de Constituição e
Justiça e de Redação.

No prazo regimental, a proposição recebeu,
nesta comissão, uma emenda aditiva, de autoria do
nobre Deputado Milton Monti, acrescentando ao art.
1° a palavra "usados" depois de veículos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto em exame insere-se, preponderante
mente, na área temática da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, porquanto
trata deadoção de medidas tendentes a propiciar ma
ior proteção ao cidadão consumidor, especialmente
os potenciais compradores de veículos automotores,
em consonância com os princ ípios que regem o Códi
go de Proteção e Defesa do Consumidor.

No campo de interesse desta comissão, res
ta-nos opinar sobre o desdobramento da medida pro
posta para os veículos de comunicação, no caso es
pecífico, a imprensa escrita.

Observamos que o projeto, ao determinar a
obrigatoriedade de que constem dos anúncios de
oferta de venda de veículos informações sobre as

suas características, número de chassi, ano de fabri
cação, modelo e placa, tem por objetivo assegurar ao
consumidor informações mais detalhadas sobre o
bem a ser comercializado, deforma a permitir consul
tas aos órgãos competentes sobre eventuais restri
ções quanto ao produto que está sendo ofertado. A
medida objetiva proteger o consumidor contra a frau
de, que como diz o autor, vem se tomando freqüente
por parte de empresas e pessoas inescrupulosas,
que chegam até a oferecer a venda produtos rouba
dos, contrabandeados ou com alguma restrição para
a comercialização. Na prática, observamos que, regra
geral, os anúncios de veículos usados já citam o ano
de fabricação, modelo, cor e às vezes outras informa
ções relacionadas com o estado do veículo e seu pre
ço. Raramente constam, provavelmente por econo
mia de espaço e redução do custo da publicidade, a
citação da placa e do número do chassi.

Sob o ângulo dos veículos de comunicação não
vejo qualquer restrição ao projeto. Ao contrário, a am
pliação das informações veiculadas implicará em ma
ior faturamento para as empresas que operam com
publicações de classificados. Para o consumidor, o
projeto também afigura-se favorável, principalmente
pelo conhecimento de um maior volume de informa
ções sobre o veículo que pretenda adquirir, reduzindo
o risco de vir a ser lesado.

A emenda apresentada pelo Deputado Milton
Monti é procedente e vem a aperfeiçoar o texto, corri
gindo uma lacuna existente na redação original, que
se encontra inclusive em dissonância com a Ementa
da proposição.

Entendo também que deveria constar da obrigato
riedade do anúncio a informação sobre o preço de ven
da do produto, considerando que embora assim estabe
leça o Código, muitas vezes essa informação é omitida,
principalmente quando anunciado. por pessoas físi?~,
o que leva o comprador a ter que ligar para o propneta
rio em busca dessa informação fundamental.

Entendo ainda que, em atendimento ao que pre
vê a Lei Complementar n° 95, de 1998, que dispõe so
bre a elaboração e consolidação das leis, o projeto
não deveria prosperar sob a forma de proposição au
tônoma, mas sim introduzindo as alterações pertinen
tes na Lei vigente que trata da matéria, no caso o Có
digo de Proteção e Defesa do Consumidor - Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990. Neste caso seria
dispensável a previsão de novas penalidades, consi
derando que o Código de Defesa já estabelece exa
ustivamente as sanções administrativas e as infra
ções penais quando da inobservância da lei, nos arts.
55 a 80. Em razão disto, procedo aos ajustes legislati
vos cabíveis ao atendimento das ponderações anteri
ormente feitas.
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Voto, pois, pela aprovação do Projeto de lei n°
5.288, de 2001 e da única emenda que lhe foi apre
sentada, na forma do Substitutivo que apresento.

Sala da Comissão, 6 de junho 2002. - Deputado
Luiz Moreira, Relator.

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Acrescenta art. 36-A à Lei nO 8.078,
de 11 de setembro de 1990, disciplinando
a publicidade nos meios de comunicação
social escrita dos anúncios de venda de
veículos usados.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei acrescenta dispositivo a Lei n°

8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências, dis
ciplinando a publicidade nos meios de comunicação
social escrita dos anúncios de venda de veículos usa
dos.

Art. 2° A Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990, passa a vigorar acrescida do seguinte art.36-A:

Art.36-A Nos anúncios de venda de veículos au
tomotores usados publicados nos meios de comuni
cação social escrita será obrigatório informar, de ma
neira clara e objetiva, além das características do veí
cu�o e o preço de venda, o ano de fabricação, modelo,
placa e número do chassi.

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

Sala da Comissão, 6 de junho de 2002. - Depu
tado Luiz Moreira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
5.288/01 e a emenda apresentada na Comissão ao
Projeto, com substitutivo, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Luiz Moreira.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Narcio Rodrigues, Presidente; Paulo Marinho e Silas
Câmara, Vice-Presidentes; César Bandeira, Gilberto
Kassab, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz
Moreira, Pedro Irujo, Francisco Coelho, Francistônio
Pinto, Neuton Lima, Ariosto Holanda, Augusto Franco,
João Almeida, Júlio Semeghini, Luiz Piauhylino, Nilson
Pinto, Pedro Canedo, Átila Lira, Salvador Zimbaldi, Eu
nício Oliveira, Hermes Parcianello, Jorge Tadeu Muda
len, Marçal Filho, Jorge Bittar, Walter Pinheiro, João
Leão, Márcio Reinaldo Moreira, Eni Voltolini, Marcus

Vicente, Ricardo Izar, José Carlos Martinez, Josué
Bengtson, Airton Cascavel, Dr. Hélio, Olímpio Pires,
Bispo Wanderval, Magno Malta, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Philemon Rodrigues e Luiza Erundina.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Acrescenta art. 36-A à Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990, disciplinando
a publicidade nos meios de comunicação
social escrita dos anúncios de venda de
veículos usados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei acrescenta dispositivo a Lei n°

8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras providências,
disciplinando a publicidade nos meios de comunica
ção social escrita dos anúncios de venda de veículos
usados.

Art. 2° A Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990, passa a vigorar acrescida do seguinte art.36-A:

Art. 36-A Nos anúncios de venda de veículos
automotores usados publicados nos meios de comu
nicação social escrita será obrigatório informar, de
maneira clara e objetiva, além das características do
veículo e o preço de venda, o ano de fabricação, mo
delo, placa e número do chassi.

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

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 5.329-A, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS 236/2000

Altera os arts. 11 e 16, da Lei n°
6.530, de 12 de maio de 1978, para dispor
sobre a eleição dos conselheiros nos Con
selhos Regionais de Corretores de Imóveis
e fixar valores máximos para as anuidades
devidas pelos corretores a essas entida
des e dá outras providências; tendo pare
cer da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, pela aprovação
(relator: Dep. Ricardo Barros) .

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Rnanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

,----------- ---------------
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.. Projeto inicial publicado no DCD de 18109/01

Parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público

SUMARIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

I - Relatório

Cabe à Câmara dos Deputados, na qualidade de
revisora, decidir sobre o presente projeto de lei, originá
rio do Senado Federal. Naquela Casa, a proposição foi
julgada indiscutivelmente constitucional, por estar "em
consonância com o texto da Carta Magna e, quanto ao
mérito, apropriada para disciplinar o tema".

Objetiva o projeto sob exame:
a) modificar os critérios de eleição dos membros

dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis;
b) determinar a aplicação de sanções pecuniári

as aos filiados que não exercerem o direito de voto;

c) fixar valores máximos para as anuidades de
vidas pelos profissionais e pessoas jurídicas queatu
em no ramo de corretagem imobiliária.

No prazo regimentalmente estabelecido, nesta Co
missão não foram apresentadas emendas ao projao.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe à Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público manifestar-se sobre os aspec
tos relacionados com as alterações pertinentes à for
ma de composição dos Conselhos Regionais de Cor
retores de Imóveis. Pela proposição, esses conselhos
passariam a ser compostos por vinte e sete membros
efetivos e igual número de suplentes, eleitos em cha
pa, pelo sistema de voto pessoal, indelegável, secreto
e obrigatório. Aos profissionais que deixassem de vo
tar sem causa justificada, seria aplicada multa em va
lor máximo equivalente ao da anuidade.

Pelas regras atuais, a terça parte dos conselhos
não é escolhida por este sistema democrático, sendo
preenchida por representantes dos Sindicatos de
Corretores de Imóveis.

Tal critério esdrúxulo padece de críticas quanto
à sua adequação, não só por contrariar regras de su
frágio universal, como também por colocar no mesmo
âmbito decisório atuações com objetivos diversos,
quais sejam a defesa dos interesses da categoria que

representam (as entidades sindicais) e a função de
disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, em de
fesa do interesse coletivo (os conselhos regionais).
São missões distintas, ambas de relevante significa
do, mas que podem estar sujeitas a conflitos de inte
resses em razão de suas finalidades específicas, o
que não recomenda a atual forma de composição dos
conselhos regionais.

Por isso, a solução proposta é justa, adequada e
coerente, por corrigir uma anomalia e, também, por
estabelecer sanções para os que se omitem de exer
cer o direito/dever de votar.

Por todos essas razões nosso voto é pela apro
vação do PL N° 5.329, DE 2001.

Sala da Comissão, 1° de abril de 2002. - Depu
tado Ricardo Barros, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trébalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou unanimemente o Projeto de Lei n° 5.329/01, nos
termos do parecer do relator, Deputado Ricardo Barros.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Rodrigo Maia - Presidente, Gerson Gabrielli e
José Múcio Monteiro - Vice-Presidentes, Antônio
Carlos Konder Reis, Avenzoar Arruda, Herculano
Anghinetti, João Tota, Jovair Arantes, Luciano Castro,
Luiz Antonio Fleury, Medeiros, Paulo Paim, Pedro
Celso, Pedro Henry, Professor Luizinho, Ricardo Bar
ros, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Bar
bosa, Wilson Braga, Coriolano Sales, Edinho Bez,
Eurípedes Miranda e José Carlos Elias.

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2002.
- Deputado Rodrigo Maia, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 5.395-B, DE 2001
(Do Sr. Ricarte de Freitas)

Dispõe sobre a segurança armada
para a proteção de passageiros em veícu
los coletivos de transporte rodoviário inte
restadual, intermunicipal e urbano; tendo
pareceres: da Comissão de Viação e
Transportes, pela rejeição (relator: Dep.
Pedro Fernandes); e da Comissão de Se
gurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, Violência e Narcotráfico, pela
rejeição (relator: Dep. Edir Oliveira) .

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes, de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, Violência e Narcotráfico;



O Projeto de Lei na. 5.395/2001 foi distribuído a
esta Comissão Permanente por tratar de assunto ati
nente à violência e à segurança pública, nos termos
em que dispõe o art. 32, do RICD.

Manifestamos preliminarmente a nossa solidari
edade com a pretensão do ilustre Autor, no sentido de
que também nos sensibilizam as condições precárias
de segurança a que estão relegados os usuários de
transportes coletivos urbanos e interurbanos. Efetiva
mente, se avolumam os registros de assaltos pratica
dos contra esses veículos nos ermos de nossas rodo
vias e, até mesmo, nas ruas e avenidas de nossos
maiores centros urbanos.

Discordamos, no entanto, da forma proposta
como solução para essa grave questão que se soma
às inúmeras modalidades de violência que afligem a
sociedade brasileira.

Entendemos que o Autor incorre em equívoco ao
considerar que a obrigatoriedade da presença de vigi
lantes possa se const~uir em garantia para a segurança
dos passageiros num veículo em movimento, pois o
procedimento proposto padece de graves inconsistênci
as operacionais. A reação armada do vigilante frente a
assaltantes que embarcaram como passageiros levará,
fatalmente, a um tiroteio dentro do veículo, de conse
qüências imprevisíveis para todos os presentes, incom
paravelmente mais graves que os prejuízos patrimonia
is resultantes na imensa maioria das ocorrências regis
tradas nessa categoria de del~o.

Ainda que os vigilantes sejam empregados
como escoltas automóveis, que acompanhem os co
letivos em todo o seu curso, não há como se evitar a
fuga dos assaltantes sob a proteção de passageiros
tomados como reféns. Também neste caso, portanto,
a solução proposta, além de ineficaz, ainda agrava os
riscos em que incorrem as vítimas.

Em que pese, portanto, a nossa solidariedade
com a preocupação do Autor a respeito da inseguran
ça que aflige os passageiros de coletivos em nossas
estradas, concluímos que a solução apontada não
contribui com eficácia para alcançar os resultados de
sejados.

Do exposto, e por entendermos que a proposi
ção não se constitui em aperfeiçoamento oportuno e
conveniente para o ordenamento jurídico federal, so
mos pela Rejeição do Projeto de Lei na. 5.395/2001.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2002.
- Deputado Edir Oliveira, Relator.

SUMARIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO
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e de Constituição e Justiça e de Redação 11 - Voto do Relator
(Art. 54) - Art. 24, 11.)

* Projeto inicial publicado no OCO de 25/09/01
Parecer da Comissão de Viação e

Transpories publicado no OCO de 19/03/02

Parecer da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, Violência e
Narcotráfico

I - Relatório

O Projeto de Lei na. 5.395/2001 determina que
as empresas de transporte rodoviário interestadual,
intermunicipal e urbano de passageiros ficam obriga
das a criar procedimento operacional de proteção
contra assaltos, mediante a contratação de vigilantes
armados. A proposição faculta à empresa transporta
dora optar pela terceirização da segurança armada
ou pelo emprego de vigilantes de seu quadro funcio
nai, sendo exigido, em ambos os casos, que esse ser
viço tenha o seu funcionamento autorizado nos ter
mos do art. 20, da Lei na. 7.102/83.

Em sua justificação, o Autor se reporta aos re
gistros recorrentes de assaltos praticados contra pas
sageiros de ônibus em viagens interestaduais e inter
municipais. Prossegue afirmando que as medidas
preventivas tomadas pelas empresas transportado
ras têm-se mostrado ineficientes e ineficazes na pro
teção e na eventual indenização de passageiros pe
los danos e prejuízos sofridos em tais ocorrências. Ao
final, conclui pela necessidade de que as empresas
concessionárias dos serviços de transporte rodoviá
rio de passageiros assumam maior compromisso
para com a segurança de seus usuários.

A proposição foi distribuída à apreciação da Co
missão de Viação e Transportes, da Comissão de Se
gurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Vi
olência e Narcotráfico e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, nos termos dispostos nos
arts. 24, inciso 11, e 54, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (RICD).

Esgotado o prazo regimental, a proposição não
recebeu emendas nesta Comissão Permanente.

É o Relatório.

--------------------_._-----,---~.".,
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei n° 5.395-A/2001, nos termos do Parecer do Rela
tor, Deputado Edir Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Vasconcellos (Presidente), Magno

Ma~a e Marcondes Gadelha (Vice-Presidentes),
Cabo Júlio, Edir Oliveira, Elcione Barbalho, José Ro
berto Batochio, Luiz Piauhylino, Mariado Carmo Lara,
Moroni Torgan, Nelson Pellegrino, Rubens Bueno, Ta
deu Filippelli, Vicente Arruda e Zulaiê Cobra, mem
bros titulares; Arnaldo Faria de Sá, Eurípedes Miran
da, Feu Rosa Luiz Antonio Fleury e Teima de Souza,
membros suplentes.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Ronaldo Vasconcellos, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 5.924-A, DE 2001
(Do Sr. Clovis Volpi)

Altera a redação do inciso XI do art.
181 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro; tendo parecer da Comissão de
Viação e Transportes pela aprovação,
contra o voto do Deputado Pedro Chaves
(relator: Dep. Neuton Lima).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11)

Projeto inicial publicado no DCD de
03/04/02

Parecer da Comissão de Viação e Transportes

SUMARIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, elaborado pelo no
bre Deputado Clóvis Volpi, pretende alterar o inciso XI
do art. 181 da Lei n° 9.503, de setembro de 1997, que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para
permitir estacionar veículos em fila dupla somente
para transporte destinado à condução coletiva de es
colares em frente ou nas imediações de escolas, no
início e no fim de turnos escolares, durante o período
máximo de 15 minutos.

Durante o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Para muitas instituições ligadas ao trânsito, a Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ainda pode ser
aperfeiçoada, mesmo depois de mais de seis anos de
discussões e ajustes técnicos realizados pelo Con
gresso Nacional durante a tramitação do processo.
Aperfeiçoar, no caso, é complementar aquilo que,
mesmo estando pronto, ainda pode receber um cui
dado final.

O projeto de lei em questão pretende incluir um
trecho no inciso XI, do art. 181, conforme a justifica
ção apresentada pelo Autor, de forma a permitir o es
tacionamento em fila dupla "para transporte destina
do à condução coletiva de escolares, em frente ou
nas proximidades imediatas de escolas, no início e no
fim de turnos escolares, por período que não ultrapas
se 15 minutos."

Essa questão traz a lume um assunto de grande
interesse para a coletividade, que é a relação entre
trânsito e urbanização. Escolas de primeiro e segun
do graus e, até mesmo, faculdades e universidades
estão, quase sempre, inseridas em síti<;>s urbanos
muito adensados. O trânsito, é claro, amplia-se com o
desenvolvimento das cidades. O número de veículos
é cada vez maior e o tráfego torna-se congestionado
em áreas mais densas.

O que ocorre durante os horários de início e final
dos turnos escolares, quase sempre coincidentes com
os horários de pico de entrada e saída dos trabalhado
res de empresas e repartições, são engarrafamentos
em diversas áreas da cidade, principalmente nas ruas
mais estreitas e de maior densidade populacional.

O inciso XI do art.181 do CTB em vigor preocu
pa-se com a questão da fluidez do trânsito e, por isso,
qualquer veículo estacionado em fila dupla poderá ser
mu~ado e removido pelos agentes de trânsito, em virtu
de de infração considerada grave. Por outro lado, uma
questão elementar deve ser levada em conta e refere-se
ao problema da segurança pública. Pais e responsáveis
estão ficando cada vez mais tensos e preocupados du
rante os períodos de entrada e saída de colégios, devi
do ao tráfego e a outros problemas que podem aconte
cer. Estacionar longe dos portões das escolas obriga.
um deslocamento maior por parte dos alunos, favore
cendo a ocorrência de assaltos e seqüestros.

Assim, a distância entre a escola e o veículo
deve ser pequena e o deslocamento do aluno o mais
rápido possível, para que haja um equilíbrio entre a
segurança de todos e a fluidez do tráfego na frente
das escolas. O tempo de 15 minutos pode ser consi
derado suficiente para isso, permitindo que motoris
tas estacionem em fila dupla frente às escolas sem in
correrem em infração.



11 - Voto do Relator

Embora possa ser considerada incipiente, a ex
periência de manutenção de bancos de sangue umbi
lical e placentário já começa a despontar em nosso
País. Um dos maiores centros de oncologia - o Insti
tuto Nacional do Câncer, localizado no Rio de Janeiro,
inaugurou, no ano passado, o primeiro Banco de San
gue de Cordão Umbilical e Placentário. À instalação
do INCA, seguiram-se outras iniciativas, tanto na área
pública como na privada.

O uso das células tronco, contidas no sangue do
cordão umbilical e da placenta e coletado no momento
do nascimento, é uma das inovações mais importantes
no tratamento de leucemia e de outros cânceres de
sangue. Apresenta inúmeras vantagens com relação
ao transplante de medula óssea, pois as células tronco
possuem alto grau de indiferenciação e, portanto, um
transplante dessas células pode ser feito mesmo
quando há apenas 60 a 70 % de compatibilidade entre
o doador e o receptor. Como também não há necessi
dade de submeter o doador a uma intervenção cirúrgi
ca, torna-se mais fácil aumentar o número de doado
res e, por conseguinte, as chances de se encontrar
compatibilidade sangüínea entre as pessoas.

Consideramos relevante a preocupação do Depu
tooo Lamartine Posella com a pequena quantidade de
bancos de sangue umbilical e placentário instalados em
nosso País. Não concordamos, entretanto, com a neces
sidade e efetividade da iniciativa por ele apresentada. Ao
determinar no art. 1°do projeto de lei que "fica estabeleci
da a criação de bancos.... :', sem definição da quantidade
de estabelecimentos, nem de bolsas de sangue a serem
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Consideramos a inclusão do texto sugerido mo- a criação de bancos de sangue de cordão umbilical e
tivo de aprimoramento do Código de Trânsito Brasilei - placentário junto aos serviços de saúde públicos ou pri-
ro, razão pela qual votamos pela aprovação do Proje- vados. A iniciativa objetiva ainda proibir o uso de em-
to de Lei nO 5.924/01. briões humanos parafins de retirada de células tronco.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2002. - Alega o autor da matéria que já é reconhecida a
Deputado Neuton Lima, Relator. importância terapêutica do sangue umbilical e placentá-

III P d C . - rio no tratamento de doenças tais como leucemia e ou-
- arecer a omlssao ~ h I" N .. d' .

tros canceres emato oglcos. a malona OIS palses,
os bancos que armazenam esse tipo de sangue encon
tram-se em funcionamento há muitos anos, o que ainda
não ocorre no Brasil, embora o Ministério da Saúde já
tenha regulamentado seu funcionamento.

Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática posicionar-se sobre o mérito
da matéria, à qual não foram apresentadas emendas
durante o prazo regimental. A proposição será tam
bém apreciada pela Comissão de Seguridade Social
e Família e pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei
n° 5.924/2001, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Neuton Lima, contra o voto do Deputado Pe
dro Chaves.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Duilio Pisaneschi - Presidente, Márcio Matos

e Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes, Albérico Filho,
Carlos Santana, Chico da Princesa, Eliseu Resen
de, Gonzaga Patriota, José Chaves, Lael Varella,
Leodegar Tiscoski, Marcelo Teixeira, Mário Negro
monte, Mauro Lopes, Neuton Lima, Pedro Chaves,
Pedro Fernandes, Roberto Rocha, Romeu Queiroz,
Teima de Souza, Gustavo Fruet, Marcos Lima e Si
mão Sessim.

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2002.
- Deputado Duilio Pisaneschi, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 6.061-A, DE 2002
(Do Sr. Lamartine Posella)

Dispõe sobre a criação de Bancos de
Sangue de Cordão Umbilical e Placentário,
para fins terapêuticos e experimentais;
tendo parecer da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática
pela rejeição (relator: Dep. Dr. Hélio).

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e informática; de Seguri
dade Social e Família; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

Projeto inicial publicado no OCO de 05/04/02

Parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática

SUMARIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 6.061, de 2002, de autoria do
ilustre Deputado Lamartine Posella, pretende autorizar
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armazenadas, pode-se simplesmente ver atendida a dis
posição legal pelo fato de já existirem em funcionamento
no Brasil bancos de sangue umbilical e placentário, tanto
plblicos como privados.

Ademais, a vedação imposta pelo art. 2° não faz
sentido dentro de uma proposição que trata desse
tipo de banco de sangue que pretende aproveitar um
material que seria simplesmente descartado após o
parto. A questão do uso ou não de embriões para a re
tirada de células tronco deve ser tratada, a nosso ver,
em legislação que regule a manipulação genética de
seres vivos. Tramita na Câmara dos Deputados proje
to de lei regulando essa matéria que já foi apreciado
por esta Comissão e pela Comissão de Seguridade
Social e Família. Ambas as comissões aprovaram-no
na forma de substitutivos que se encontram, no mo
mento, em apreciação na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. O parecer do relator nessa últi
ma Comissão encontra-se pronto para figurar na pau
ta do referido colegiado.

Por essas razões, somos pela rejeição do Pro
jeto de Lei n° 6.061 , de 2002.

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 2002 .
- Deputado Dr. Hélio, Relator.

11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni

cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 6.061/2002, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado Dr. Hélio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, João Castelo e Si 

las Câmara - Vice-Presidentes, Alberto Goldman, Arios
to Holanda, Bispo Wanderval, Cesar Bandeira, Dr. Hélio,
Eunício Oliveira, Gilberto Kassab, Herrres Parcianello,
Iris Simões, João Caldas, Jorge Bittar, Julio Semeghini,
Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Marçal R
lho, Marcos Afonso, Marinha Raupp, Nilson Pinto, Ricar
do Izar, Santos Rlho, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Arol
do Cedraz, Átila Lira, Damião Feliciano, Dr. Evilásio, Eni
Voltolini, Inaldo Leitão, Marcelo Barbieri, Márcio Fortes,
Marcus Vicente, Milton Monti, Nelson Pellegrino, Olimpio
Pires, Paulo Magalhães, Raimundo Santos, Roberto Ba
lestra, Sérgio Miranda e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2002.
- Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 6.145-A, DE 2002
(Do Sr. Simão Sessim)

Altera a redação do art. 10 da Lei n°
5.970, de 11 de dezembro de 1973 - obje
tivo de ajustar à nova legislação de trân
sito do País; tendo parecer da Comissão
de Viação e Transportes pela aprovação,

com substitutivo (relator: Dep. Pedro
Chaves).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11)

Projeto inicial publicado no DCD de
05/04/02

Parecer da Comissão de Viação e Transportes

SUMARIO

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

I - Relatório

O projeto de lei em exame altera o art. 1° da Lei
n° 5.970, de 1973, com o objetivo de tornar compatí
veis o texto da referida norma legal e o novo Código
de Trânsito Brasileiro, explicitando que o agente da
autoridade de trânsito, tanto quanto a autoridade poli
cial, é competente para autorizar a remoção de veícu
los envolvidos em acidente de trânsito, bem como de
pessoas que tenham sofrido lesão.

Segundo o Autor, a redação original do dispositi
vo alterado fala em "autoridade ou agente policial",
não deixando claro que a autoridade de trânsito res
ponsável pela via onde aconteceu o acidente também
pode autorizar a remoção. Isso seria contraditório
com a distribuição de competências definidas pelo
novo Código de Trânsito Brasileiro.

Durante o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas.

É o nosso relatório.

11 - Voto do Relator

O Código de Trânsito Brasileiro - CTB, instituído
pela Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, ao dis
tribuir as competências de cada esfera do Poder PÚ
b�ico em matéria de trânsito, determinou que compete
concorrentemente aos órgãos e entidades executivos
rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, cada um no âmbito de sua circuns
crição, "executar a fiscalização de trânsito, autuar,
aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e
ainda as multas e medidas administrativas cabíveis,
notificando aos infratores e arrecadando as multas
que aplicar" (art. 21, VI). Mais adiante, o CTB confere
atribuições de caráter bastante abrangente aos ór
gãos e entidades executivos de trânsito dos Municípi-
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os, sempre no âmbito de sua circunscrição. Entre es
sas atribuições destacam-se a de "cumprir e fazer
cumprir a legislação e as normas de trânsito", a de
"planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de
veículos, de pedestres e de animais", bem como a de
"executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar
as medidas administrativas cabíveis, por infrações de
circulação, estacionamento e parada (...), no exercí
cio regular de Poder de Polícia de Trânsito" (art. 24, in
cisos I, 11 e VI).

Da análise desses dispositivos fica claro que, no
âmbito municipal, o agente de trânsito passou a ter
poder de polícia. Aliás, é oportuno lembrar que foi ve
tado pelo Presidente da República o dispositivo que
atribuía às Polícias Militares dos Estados e do Distrito
Federal a competência para "exercer, com exclusivi
dade, a polícia ostensiva para o trânsito nas rodovias
estaduais e vias urbanas" (art. 23, 11). Confrontan
do-os com o art. 1° da Lei 5.970/73, que a proposição
em exame pretende alterar, vemos que o texto vigen
te é incompatível com o CTB e pode gerar, na prática,
controvérsias entre policiais e agentes de trânsito.

Concordamos, pois, com o Autor sobre a neces
sidade de alteração da referida norma legal. O texto
apresentado, entretanto, carece de alguns aperfeiço
amentos de ordem formal.

Como a Lei 5.970/73 tem apenas dois artigos
(um expressa o conteúdo normativo e outro traz cláu
su�ade vigência e revogatória), a alteração do art. 1°
significaria, na prática, a edição de uma nova lei sobre
a matéria. Por seu turno, a Lei Complementar n° 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que trata da elaboração,
da redação, da alteração e da consolidação das leis, e
estabelece normas para a consolidação dos atos nor
mativos que menciona, determina que "o mesmo as
sunto não poderá ser disciplinado por mais de uma
lei, exceto quando a subseqüente se destine a com
plementar lei considerada básica, vinculando-se a
esta por remissão expressa" (art. r, inciso IV).

Assim, parece que o melhor formato para que
seja alcançado o objetivo perseguido pela proposição
em exame seria o da alteração do CTB, com a inclu
são do conteúdo proposto no capítulo apropriado, re
vogando-se a Lei 5.970/73. Há ainda outros dois pon
tos que merecem ser esclarecidos. Em primeiro lugar,
a competência atribuída ao agente da autoridade de
trânsito restringe-se ao âmbito de sua circunscrição,
ou seja, o agente da autoridade municipal de trânsito
não pode autorizar a remoção de um veículo aciden
tado, ou de pessoas feridas, se fato ocorrer em uma

rodovia federal, ainda que em área urbana. Em se
gundo lugar, parece razoável que a norma refira-se
apenas aos acidentes com vítima, uma vez que nos
outros casos, o próprio condutor pode, e deve, retirar
o veículo para não atrapalhar o trânsito. Aliás, o art.
178 do CTB considera infração média, punível com
multa, "deixar o condutor, envolvido em acidente sem
vítima, de adotar providências para remover o veículo
do local, quando necessária tal medida para assegu
rar a segurança e a fluidez do trânsito".

Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 6.145, de 2002, na forma do substi
tutivo que aqui apresentamos.

Sala da Comissão, em 25 de junho de 2002. 
Deputado Pedro Chaves, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 6.145, DE 2002

Altera a Lei n° 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que institui o Código de Trân
sito Brasileiro, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. °Esta lei acrescenta dispositivo à Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a compe
tência para autorizar a remoção de veículos envolvi
dos em acidente de trânsito com vítima, bem como de
pessoas que tenham sofrido lesão, e revoga a Lei n°
5.970, de 1973.

Art. °A Lei n° 9.503, de 23de setembro de 1997,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 279-A:

"Art. 279-A. Em caso de acidente com vítima, a
autoridade policial ou o agente da autoridade de
trânsito, dentro de sua circunscrição, que primeiro
tomar conhecimento do fato poderá autorizar, inde
pendentemente de exame do local por perito, a ime
diata remoção das pessoas que tenham sofrido le
são, bem como dos veículos nele envolvidos, se es
tiverem no leito da via pública e prejudicarem o trá
fego. (AC)

"Parágrafo único. Para autorizar a remoção, a
autoridade policial ou o agente da autoridade de trân
sito lavrará boletim da ocorrência, nele consignando o
fato, as testemunhas que o presenciaram e todas as
demais circunstâncias necessárias ao esclarecimen
to da verdade. (AC)"

Art. °Revoga-se a Lei n° 5.970, de 11 de dezem
bro de 1973, que "exclui da aplicação do disposto nos

-----------------------_..,-------'----,.".. ,.
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artigos 6°, inciso 1,64 e 169, do Código de Processo
Penal, os casos de acidente de trânsito, e dá outras
providências".

Art. °Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
b�icação oficial.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2002. 
Deputado Pedro Chaves, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen
te, com substitutivo o Projeto de Lei n° 6.145/2002,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Pedro
Chaves.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Duilio Pisaneschi - Presidente, Márcio Matos
e Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes, Albérico Filho,
Carlos Santana, Chico da Princesa, Eliseu Resen
de, Gonzaga Patriota, José Chaves, Lael Varella,
Leodegar Tiscoski, Marcelo Teixeira, Mário Negro
monte, Mauro Lopes, Neuton Lima, Pedro Chaves,
Pedro Fernandes, Roberto Rocha, Romeu Queiroz,
Teima de Souza, Gustavo Fruet, Marcos Lima e Si
mão Sessim.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Duilio Pisaneschi, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a Lei n° 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que institui o Código de Trân
sito Brasileiro, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. °Esta lei acrescenta dispositivo à Lei n°

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a compe
tência para autorizar a remoção de veículos envolvi
dos em acidente de trânsito com vítima, bem como de
pessoas que tenham sofrido lesão, e revoga a Lei n°
5.970, de 1973.

Art. °A Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 279-A:

"Art. 279-A. Em caso de acidente com vítima, a
autoridade policial ou o agente da autoridade de trân
sito, dentro de sua circunscrição, que primeiro tomar
conhecimento do fato poderá autorizar, independen
temente de exame do local por perito, a imediata re
moção das pessoas que tenham sofrido lesão, bem
como dos veículos nele envolvidos, se estiverem no
leito da via pública e prejudicarem o tráfego. (AC)

"Parágrafo único. Para autorizar a remoção, a
autoridade policial ou o agente da autoridade de trân-

sito lavrará boletim da ocorrência, nele consignando o
fato, as testemunhas que o presenciaram e todas as
demais circunstâncias necessárias ao esclarecimen
to da verdade. (AC)"

Art. °Revoga-se a Lei n° 5.970, de 11 de dezem
bro de 1973, que "exclui da aplicação do disposto nos
artigos 6°, inciso I, 64 e 169, do Código de Processo
Penal, os casos de acidente de trânsito, e dá outras
providências".

Art. °Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação oficial.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Duilio Pisaneschi, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 6.414-A, DE 2002
(Do Sr. Alberto Fraga)

Acrescenta o § 4° ao Art. 282 da Lei
9503, de 23 de setembro de 1997, Código
de Trânsito Brasileiro, determinando que
a notificação do infrator será sempre
pessoal ou por representante legal; ten
do parecer da Comissão de Viação e
Transportes pela aprovação, com substi
tutivo (relator: DEP. Neuton Lima).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11)

Projeto inicial publicado no OCO de
12/04/02

Parecer da Comissão de Viação e Transportes

SUMARIO

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

I - Relatório

Para exame desta Comissão de Viação e Trans
portes, encontra-se o Projeto de Lei n° 6.414, de
2002, o qual acrescenta § 4° ao Art. 282 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Có
digo de Trânsito Brasileiro, determinando que a notifi
cação de infração será sempre recebida pessoalmen
te pelo infrator ou por seu representante legal.

Estabelece o PL que a data de entrada em vigor
da lei é a da sua publicação.

No prazo regimental, não foram entregues
emendas ao projeto.



"Art. 282 ..
§ 6° A notificação deverá sempre ser

entregue pessoalmente ao infrator ou, na
sua ausência, ao seu representante legal
mente constituído, salvo no caso de, com
provadamente, haver indícios de recusa do
infrator de recebê-Ia, quando a notificação

"Art. 282 .
§ 6° A notificação deverá sempre ser

entregue pessoalmente ao infrator ou, na
sua ausência, ao seu representante legal
mente constituído, salvo no caso de, com
provadamente, haver indícios de recusa do
infrator de recebê-Ia, quando a notificação
poderá ser recebida por terceiros, com a
aposição da assinatura de duas testemu
nhas e a descrição do motivo no compro
vante de entrega." (NR)

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

Sala da Comissão, 10 de junho de 2002. 
Deputado Neuton Lima, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente,
com substitutivo o Projeto de Lei n° 6.41412002, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Neuton Lima.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Duilio Pisaneschi - Presidente, Márcio Matos e

Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes, Albérico Filho, Car
los Santana, Chico da Princesa, Eliseu Resende, Gon
zaga Patriota, José Chaves, Lael Varella, Leodegar
l1scoski, Marcelo Teixeira, Mário Negromonte, Mauro
Lopes, Neuton Lima, Pedro Chaves, Pedro Fernandes,
Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Telma de Souza,
Gustavo Fruet, Marcos Lima e Simão Sessim.

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2002.
- Deputado Duilio Pisaneschi, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Acrescenta dispositivo ao art. 282 da
Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997,
para dispor sobre a notificação de infração.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. Esta Lei acrescenta dispositivo ao art.

282 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 2002, que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor
sobre a entrega da notificação de infração.

Art. 2°. O art. 282 da Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguin
te § 6°:
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1/- Voto do Relator Art. 2° O art. 282 da Lei n° 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguin
te § 6°:A proposta acrescenta dispositivo ao art. 282

do Código de Trânsito Brasileiro, com o objetivo de
evitar o extravio da notificação de infração expedi
da por serviço de postagem, ou outro meio tecnoló
gico disponível. O parágrafo acrescido obriga a que
a notificação deve sempre ser entregue pessoal
mente ao infrator nela identificado, a seu represen
tante legalmente constituído ou a terceiros, nos ca
sos de haver indícios de negativa de recebimento
pelo destinatário, com a assinatura de duas teste
munhas e a descrição do motivo pela preferência
por essa opção.

Os procedimentos referidos garantem o recebi
mento da notificação pelo infrator, evitando episódi
os desagradáveis de entrega a terceiros não autori
zados, a exemplo de vizinhos ou crianças. Estes po
dem desviar a correspondência causando prejuízos
ao interessado pelo desconhecimento da infração,
como a perda do desconto de vinte por cento conce
dido no pagamento em dia e a impossibilidade de,
em tempo hábil, o proprietário apresentar o condutor
infrator para efeito de transferência de pontuação e
entrada com recurso junto ao órgão competente.

Embora meritória, a proposta demanda modifi
cações quanto à redação, pela incorreção da nume
ração do parágrafo acrescido, dado que a Lei n°
9.602, de 21 de janeiro de 1998, acresceu os §§ 4°
e 5° ao texto original do Código, como também pelo
teor do texto, que pode ser mais claro e objetivo, no
tadamente quando explicita a alternativa de recebi-
mento da notificação por terceiros. Diz o texto: " a
notificação ser emitida e recebida por terceiros ",
quando esta emissão cabe tão somente ao órgão
executivo de trânsito com circunscrição sobre a via.

Considerando a proposta como um aperfeiçoa
mento do Código na garantia do direito do consumi
dor, somos pela APROVAÇÃO do PL n° 6.414/02,
na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, em 10 de junho de 2002. 
Deputado Neuton Lima, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 6.414, DE 2002

Acrescenta dispositivo ao art. 282 da
Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997,
para dispor sobre a notificação de infração.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei acrescenta dispositivo ao art.

282 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 2002, que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor
sobre a entrega da notificação de infração.
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poderá ser recebida por terceiros, com a
aposição da assinatura de duas testemu
nhas e a descrição do motivo no compro
vante de entrega." (NR)

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

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Duilio Pisaneschi, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 6.446-A, DE 2002
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisi
ção, pelos Municípios, de máquinas e
equipamentos, a serem utilizados em
obras públicas; tendo parecer da Comis
são de Finanças e Tributação, pela in
compatibilidade e inadequação financei
ra e orçamentária deste e do PL n°
6.588/02, apensado (relator: Dep. Pedro
Eugênio) .

(Às Comissões de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

* Projeto inicial publicado no OCO de
13/04/02

Projeto apensado: PL 6.588/02 (OCO
de 07/05/02)

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação

SUMARIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O PL n° 6.446, de 2002, isenta do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) as máquinas e equipa
mentos adquiridos pelos Municípios, para a realiza
ção de obras, assegurando a manutenção e utilização
do crédito do IPI, relativo a matérias matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados na industrialização dos produtos de que tra
ta o Projeto de Lei.

A proposição em tela estabelece que essa isen
ção será declarada pela autoridade tributária compe
tente, mediante comprovação documental da nature
za do bem e do seu adquirente, bem como das finali
dades a que se destina. No entanto, antes de passa
dos três anos de sua aquisição não será permitida a
alienação ou transferência do bem para outro destina-

tário não beneficiário da isenção, sem o pagamento
do imposto e acréscimos legais que houver.

O PL n° 6.588, de 2002, de autoria do Senhor
Deputado André Benassi, apenso, visa isentar do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as má
quinas, os tratores, os caminhões e os equipamentos
adquiridos pelas Prefeituras e suas autarquias, fun
dações, empresas públicas ou de economia mista,
para realização de obras públicas, assegurando a
manutenção e utilização do crédito do IPI relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem utilizados na industrialização dos pro
dutos de que trata este artigo.

O Projeto de Lei foi enviado à Comissão de Fi
nanças e Tributação não tendo sido apostas emendas
no prazo regimental.

É o relatório.

11- Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianu
al, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI, arts. 32, IX, "h" e 53,11) e de Nor
ma Interna da Comissão de Finanças e Tributação,
que "estabelece procedimentos para o exame de
compatibilidade ou adequação orçamentária e finan
ceira", aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2002 (Lei
10.266, de24 de julho de2001) em seu artigo 63con
diciona a aprovação de lei ao cumprimento do art. 14
da Lei de Responsabilidade Fiscal:

"Art. 63. O projeto de lei ou medida
provisória que conceda ou amplie incentivo
ou benefício de natureza tributária só será
aprovada ou editada se atendidas as exi
gências do art. 14 da Lei Complementar no
101, de 2000.

§ 10 Aplicam-se à lei ou medida provi
sória que conceda ou amplie incentivo ou
benefício de natureza financeira as mesmas
exigências referidas no caput, podendo a
compensação, alternativamente, dar-se me
diante o cancelamento, pelo mesmo perío
do, de despesas em valor equivalente.

§ 20 O Poder Executivo oferecerá,
quando solicitado por deliberação do Plená
rio de órgão colegiado do Poder Legislativo,
no prazo máximo de noventa dias, a estima
tiva de renúncia de receita ou subsídios téc
nicos para realizá-Ia."



SUMARIO

11I - Parecer da Comissão

·PROJETO DE LEI N° 6.521-A, DE 2002
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre a política de preços de
bens e serviços fornecidos pelo setor pú
blico, ou por este contratadas; tendo pa
recer da Comissão de Economia, Indús
tria, Comércio e Turismo pela aprovação
(relator: DEP. RICARDO FERRAÇO).

(Às Comissões de Economia, Indús
tria, Comércio e Turismo; de Finanças e Tri
butação; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

Projeto inicial publicado no OCO de
03/05/02

- parecer do relator

- parecer da Comissão

Parecer da Comissão de Economia, Indústria,
Comércio e Turismo

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, conclui, unanimemente,
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or
çamentária do Projeto de Lei n° 6.446/2002 e do PL n°
6.588/02, apensado, nos termos do parecer do rela
tor, Deputado Pedro Eugênio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Pimentel, Presidente; Jorge Khoury,
Vice-Presidente; Custódio Mattos, Divaldo Suruagy,
Edinho Bez, Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fer
nando Coruja, Fetter Junior, João Eduardo Dado,
João Mendes, José Carlos Fonseca Jr., José Militão,
Max Rosenmann, Milton Monti, Mussa Demes, Nilo
Coelho, Pauderney Avelino, Pedro Novais, Ricardo
Berzoini, Sebastião Madeira, Adolfo Marinho, Aloizio
Mercadante, Delfim Netto, Francisco Dornelles, Hugo
Biehl, Juquinha e Luiz Carlos Hauly.

Sala da Comissão, em 27 de novembro de 2002.
- Deputado José Pimentel, Presidente em exercício.
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Em relação a isso, o art. 14 da Lei de Respon- o mérito não será examinado pelo Relator, que regis-
sabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de trará o fato em seu voto."
04.05.00), determina: Pelo exposto, voto pela incompatibilidade e pela

"Art. 14. A concessão ou ampliação de inadequação orçamentária e financeira do projeto de
incentivo ou benefício de natureza tributária lei n° 6.446, de 2002 e seu apensado PL n° 6.588, de
da qual decorra renúncia de receita deverá 2002.
estar acompanhada de estimativa do impac- Sala da Comissão, 18 de novembro de 2002. -
to orcamentário-financeiro no exercício em Deputado Pedro Eugênio, Relator.
que deva iniciar sua vigência e nos dois se
guintes, atender ao disposto na lei de diretri
zes orçamentárias e a pelo menos urna das
seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimati
va de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

11 - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação de alíquotas, amplia
ção da base de cálculo, majoração ou cria
ção de tributo ou contribuição.

§ 1° A renúncia compreende anistia, re
missão, subsídio, créd~o presumido, conces
são de isenção em caráter não geral, alteração
de alíquota ou modificação de base de cálculo
que implique redução discriminada de tributos
ou contribuições, e outros benefícios que cor
respondam a tratamento diferenciado.

§ 2° Se o ato de concessão ou amplia
ção do incentivo ou benefício de que trata o
caput deste artigo decorrer da condição
contida no inciso 11, o benefício só entrará
em vigor quando implementadas as medi
das referidas no mencionado inciso.

A proposição em tela, portanto, não pode ser
considerada adequada, financeira e orçamentaria
mente, à luz do dispositivo da LDO/2002 supra citado,
por figurar concessão de benefício, sem a respectiva
estimativa de renúncia de receita, bem como a satis
fação dos demais requisitos exigidos pelo art. 14 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, fundamental para
que o projeto possa ser considerado adequado e
compatível orçamentária e financeiramente.

Dessa forma, fica também prejudicado o exame
quanto ao mérito, na Comissão de Finanças e Tributa
ção, em acordo com o disposto no art. 10 da Norma
Interna - CFT, supra mencionada:

"Art. 10. Nos casos em que couber também à
Comissão o exame do mérito da proposição, e for
constatada a sua incompatibilidade ou inadequação,

"._ ..• -----.__._..-_._-------------------------



11 - Voto do Relator

Em nossa opinião, a proposição sob exame vem
a lume eivada de rara oportunidade. De fato, após lon
go período de turbulências econômicas em que pro
vamos o gosto amargo da hiperinflação crônica,
aprendemos a reconhecer a necessidade de preser
vação da responsabilidade fiscal, não como um fim
em si mesmo, mas como um instrumento valioso na
conquista de maior crescimento com justiça social.

Cabe lembrar, a propósito, tempos não muito
distantes em que o Estado intervinha na economia de
maneira muito mais direta que hoje, por meio de mo
nopólios conferidos a empresas públicas e socieda
des de economia mista. Nestas condições, tornou-se
norma tacitamente aceita o controle dos preços dos
bens e serviços produzidos ou fornecidos por esses
entes, como forma de alcançar menores índices de
inflação. Naturalmente, porém, não há mágicas à dis
posição de governantes. A imposição de preços defa
sados ou irreais acabava, mais cedo ou mais tarde,
por refletir-se em conseqüências danosas para aque
las empresas, que tinham prejudicados seus progra
mas de investimentos, ou para a própria sociedade,
que recebia bens e serviços com qualidade inferior e
era chamada a cobrir as necessidades de financia
mento das estatais, sob a forma de subsídios, expl íci
tos ou implícitos, concedidos pelos cofres públicos
àquelas entidades.

Em boa hora, portanto, a proposta sob comento
traz à luz do dia essa discussão e oferece um meca
nismo preventivo contra eventual tentação de voltar
àquela prática deletéria. Estamos seguros de que a
implementação da letra desta proposição contribuirá

I - Relatório
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA, O Projeto de Lei nO 6.521/02 foi distribuído em
COMÉRCIO E TURISMO 23/04/02, pela ordem, às Comissões de Economia,

Indústria, Comércio e Turismo, de Finanças e Tributa
ção e de Constituição e Justiça e de Redação, em re
gime de tramitação ordinária. Encaminhado o projeto
em pauta a este Colegiado em 03/05/02, recebemos,
em 07/05/02, a honrosa missão de relatá-lo. Não se
lhe apresentaram emendas até o final do prazo regi
mental para tanto destinado, em 15/05/02.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia, Indústria, Comércio e Turismo, apreciar a maté
ria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às atri
buições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do
Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

O Projeto de Lei n° 6.521/02, de autoria do no
bre Deputado José Carlos Coutinho, dispõe sobre a
política de preços de bens e serviços fornecidos pelo
setor público, ou por este contratados. Seu art. 1° pre
vê que as Empresas Públicas e as Sociedades de
Economia Mista adotarão políticas de preços compa
tíveis com a evolução dos custos de produção de
seus bens e serviços e com o financiamento de seus
programas de investimentos, em conformidade com
as características do mercado em que atuam, de for
ma a tornarem-se financeiramente auto-sustentáveis.
O § 1° deste dispositivo estipula que as exceções ao
disposto no caput serão definidas em lei específica, li
mitando-se àquelas entidades que desempenharem
função social ou de desenvolvimento. Por seu turno, o
§ 2° preconiza que, para os casos específicos dos
preços de insumos e matérias-primas produzidas
pelo setor público, adotar-se-ão como parâmetro as
condições de preços prevalecentes no mercado inter
nacional, sendo proibida a prática de preços inferio
res a 70% dos de mercado. Já o § 3° veda ao Tesouro
Nacional a possibilidade de repassar recursos a es
sas empresas para coibir déficits originários de pre
ços defasados ou irreais, à exceção dos repasses de
finidos por lei específica.

Em seguida, o art.~ do projeto em tela determi
na que os preços dos bens e serviços sujeitos ao con
trole governamental serão reajustados em conformi
dade com o disposto no artigo anterior. Por fim, o pa
rágrafo único deste dispositivo - erroneamente identi
ficado como § 1° - ressalta que os órgãos governa
mentais de controle de preços autorizarão aumentos
mensais de preços superiores à taxa de inflação inter
na, de forma a promover a eliminação progressiva de
todos os subsídios explícitos ou implícitos ainda exis
tentes.

Em sua justificação, o Autor argumenta que é
por demais conhecida a grave situação de desequilí
brio das finanças públicas, em geral, e das empresas
estatais, em particular. Nesse contexto, segundo o
eminente Parlamentar, a adoção de políticas de pre
ços realistas faz-se necessária, sobretudo como me
canismo que busque adequar o volume de subsídios
na economia às reais necessidades do setor produti
vo e às efetivas possibilidades do gasto público.
Assim, em sua opinião, a iniciativa em pauta insere-se
no objetivo de contribuir para o reequilíbrio das finan
ças públicas.
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para preservar a saúde financeira das empresas pú
blicas e das sociedades de economia mista, os princí
pios de transparência e responsabilidade fiscal e, em
última análise, o bem-estar do povo brasileiro.

Por todos estes motivos, votamos pela aprova
ção do Projeto de Lei n° 6.521, de 2002.

É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 20 de novembro de 2002. 

Deputado Ricardo Ferraço, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria, Comércio
e Turismo, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou unanimemente o Projeto de Lei n° 6.521/2002,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Ricardo
Ferraço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Paulo Octávio 

Vice-Presidente, Adolfo Marinho, Delfim Netto, Emer
son Kapaz, Eni Voltolini, Enio 8acci, Marcos Cintra,
Maria Abadia, Múcio Sá, Paulo Kobayashi, Antônio do
Valle, Augusto Nardes, Francisco Garcia, Léo Alcân
tara e Lidia Quinan.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

*PROJETO DE LEI N.O 6.770-A, DE 2002
(Da Comissão de Viação e Transportes)

Dispõe sobre a aplicação dos re
cursos originários da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico 
CIDE - incidente sobre a importação e a
comercialização de petróleo e seus de
rivados, gás natural e seus derivados, e
álcool etílico combustível, atendendo o
disposto no § 20 do art. 10 da Lei n.o

10.336, de 19 de dezembro de 2001, cria
o Fundo Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes - FNIT, e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, pela aprovação deste, e do
PL 6874/2002, apensado, com substitu
tivo, nos termos da Complementação
de Voto (relator: DEP. LUCIANO
PIZZATTO); pendente de pareceres das
Comissões: de Minas e Energia; de Fi
nanças e Tributação; e de Constituição
e Justiça e de Redação.

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, de Minas e
Energia, de Finanças e Tributação; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54).)

Projeto inicial publicado no OCO de 24/05/02

- Projetos apensados: PL 6.874/02 (OCO de
12/06/02)

Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias:

SUMARIO

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- complementação de voto
- parecer da Comissão
- parecer à Emenda Substitutiva de Plenário

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe trata da aplicação
dos recursos originários da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico - CIDE - incidente sobre a im
portação e a comercialização de petróleo e seus deriva
dos, gás natural e seus derivados, e álcool etílico com
bustível, atendendo o disposto no § ~ do art. 1° da Lei
n.o 10.336, de 19 de dezembro de 2001, cria o Fundo
Nacional de Infra-estrutura de Transportes - FNIT - e
disciplina outras providências inerentes à sua utilização,
fixando critérios e diretrizes (art. 1° e 2°).

O art. 3° do projeto estabelece que os subsídios
a preços ou transporte de álcool combustível, de gás
natural e seus derivados de petróleo, a serem custea
dos com recursos da CIDE, deverão decorrer de pro
posições do Conselho Nacional de Política Energéti
ca - CNPE, aprovadas pelo Congresso Nacional. De
termina, também, que a partir de 2003, tais recursos
não poderão ser destinados a pagamentos de quais
quer saldos devedores referentes à conta petróleo.

No art. 4°, o projeto define a abrangência dos
projetos ambientais, relacionados com a indústria do
petróleo. Veda a aplicação dos recursos da CIDE em
projetos e ações definidos como de responsabilidade
dos concessionários nos respectivos contratos de
concessão, firmados com a Agência Nacional do Pe
tróleo. E permite que referidos projetos ambientais re
cebam, complementarmente, recursos de que trata o
inciso 11 do § 2° do art. 50 da Lei n.o 9.478, de 1997.

No art. 5°, cria-se o Fundo Nacional de Infra-es
trutura de Transportes - FNIT, destinado a financiar
programas de infra-estrutura de transportes, definin
do-se, inclusive, a sua administração, composição e
estrutura.

A fonte de recursos do FNIT, bem como a sua
forma de aplicação, destinação, ordem de prioridade
e objetivos e condições gerais que nortearão a aplica
ção dos seus recursos, estão definidos nos arts. fJl a
11 do projeto.

O art. 12 estabelece que a administração da in
fra-estrutura viária federal e a operação dos transpor-



A regulamentação da CIDE, na versão original
apresentada pela Comissão Autora, é de fundamen
tai importância para o País, mas infelizmente perde a
oportunidade de regulamentar, na mesma proposta,
todas as aplicações determinadas pela Constituição,
ao deixar o setor de gás, álcool e meio ambiente sem
o tratamento adequado, e no setor de transporte não
considerar o transporte aéreo. Neste sentido, fa
zem-se necessários alguns ajustes para aperfei
çoá-Ia.

Dessa forma, é importante que a regulamenta
ção atenda a todas as disposições constitucionais e
de mérito da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, garantindo os direitos do
consumidor, quanto ao equilíbrio de preços de alguns
produtos, a garantia de sua distribuição e a correta
aplicação dos recursos no setor de meio ambiente.

Os itens, listados a seguir, em complementação
àqueles já elencados na justificativa do projeto em
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tes sob controle da União serão exercidas preferenci- sua versão original, possibilitam a adequada compre-
almente de forma descentralizada, sendo que a sua ensão dos ajustes que necessitam ser efetuados à
transferência, sempre que possível, seja realizada a proposição original para uma adequada aplicação
entidades públicas e de outros entes da Federação, dos recursos decorrentes da aplicação da CIDE. Nes-
mediante delegação, ou à iniciativa privada, mediante se sentido, propomos Substitutivo à proposição origi-
regime de concessão, permissão ou autorização. nal, contendo os seguintes ajustes que acreditamos

Por fim, no art. 13, o projeto veda quaisquer limi- possam servir, como já enfatizado, para o aperfeiçoa-
tações ou contingenciamentos orçamentários ou fi- mento da regulamentação da CIDE:
nanceiros dos recursos decorrentes da CIDE e desti- 1. A inclusão dos incisos I a IV no Art. 20 tem por
nados aos fins especificados no inciso 11 do § 4° do objetivo definir claramente quais são os recursos des-
art. 177, da Constituição Federal. tinados a cada aplicação, previstas na Constituição

O Projeto em questão foi aprovado, por unanimi- Federal, permitindo a adequação das propostas orça-
dade, pela Comissão de Viação e Transportes, em 08 mentárias dos órgãos e o atendimento à Lei de Res-
de maio de 2002. ponsabilidade Rscal. Além disso, coaduna o texto le-

Em 24.05.2002, o Projeto foi distribuído para gal com o disposto na Lei do Petróleo, de n.o
esta relatoria, não sendo apresentadas emendas no 9.478197, e seus objetivos, tais como: a) proteger o
prazo regimental. meio ambiente e promover a conservação de energia;

Por Despacho, datado de 10.06.2002, o Projeto b) incrementar a utilização do gás natural; c) atrair in-
de Lei n.06.874, de 2002, de Autoria do Deputado Antô- vestimentos na produção de energia; e d) aumentar a
nio Carlos Konder Reis, foi apensado ao presente. competitividade do País no mercado internacional.

O projeto apensado, em seu art. 1°, trata da cria- 2. A revisão do texto do Art. 3° visa a adequá-lo
ção de um fun~o, destina?o à equali~aç~~ dos.pr~o~ ao disposto no Art. 73 da Lei n.o 9.478197, que se refe-
de venda de gas n:atural as concessl.o~~nas d.lstnbUl- re ao subsídio de preços de derivados básicos, não
doras do combustlvel em todo o terntono nacional. incluindo o gás natural, que não é um derivado de pe-

No art. 2°, o projeto apensado estabelece que tróleo, e nem o seu transporte, conforme pode ser ob-
parceladoprodutodaarrecadaçãodaCIDEsejades- servado nos incisos 11 e IV do Art. 60 da citada Lei,
tinada à constituição de um fundo para equalização onde os dois conceitos são tratados independente-
dos preços de venda do gás natural, em todo o territó- mente. Dessa forma, o disposto no Art. 3°, em sua re-
rio nacional, às empresas concessionárias distribui- dação original, não se aplica ao gás natural e nem ao
doras ~esse combustível. seu transporte.

E o relatório. 3. Cumpre ressaltar que, de acordo com o inciso
11 - Voto do Relator 11 do Art. 20 da Lei n.o9.478/97, a submissão ao CNPE

de medidas relacionadas com o subsídio ao supri
mento de insumos energéticos, só se aplica à criação
desses subsídios, tema que já foi definido na Lei n.o
10.336/2001.

4. O art. 3° de nosso Substitutivo cria o Fundo
Nacional de Infra-estrutura de Gás Natural- FNGN, a
ser gerido pelo Ministério das Minas e Energia, desti
nado a financiar programas de infra-estrutura de
transporte e distribuição de gás natural, cujas fontes e
aplicações de recursos estamos propondo, respecti
vamente, nos arts. 4° e 5°.

5. O art. 6° que propomos ajusta o Art. 3° da pro
posição original, estabelecendo que os subsídios a
preços ou transporte de derivados básicos de petró
leo, a serem custeados com recursos da CIDE, deve
rão decorrer de proposições do Conselho Nacional de
Política Energética - CNPE. Prolbe que, a partir do
exercício de 2003, os recursos provenientes da arre
cadação da CIDE sejam destinados a pagamentos de
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quaisquer saldos devedores referentes à Conta Pe
tróleo.

6. Nosso artigo YO acrescenta os incisos V, VI e
VII ao art. 4° original, ampliando a competência do Mi
nistério do Meio Ambiente, mediante inclusão dos
projetos de educação ambiental, desenvolvimento de
projetos que viabilizam a utilização de combustíveis
menos agressivos ao meio ambiente e o estímulo e
fomento à pesquisa e desenvolvimento de atividades
ao uso alternativo dos recursos naturais.

7. Nos artigos 8° a 14 do Substitutivo proposto
cria-se o Fundo Nacional de Infra-estrutura de Trans
portes - FNIT, definindo-se suas fontes e aplicações
de recursos.

8. Os artigos 14 e 15 do Substitutivo reprodu
zem os dispositivos referentes aos artigos 12 e 13 do
projeto original.

Com relação às alterações propostas, cabe ob
servar que a Comissão conjunta dos Ministérios das
Minas e Energia, Fazenda, Secretaria de Ciências e
Tecnologia e Confederação Nacional da Indústria,
dentre outros, já destacava em seu relatório final de
30.03.1992 que:

"A utilização do gás natural, além de contribuir
para a qualidade do meio ambiente, concorrerá para
promover o desenvolvimento tecnológico do setor ener
gético, favorecerá os processos de racionalização de
energ ia e incentivará a modernização produtiva da eco
nomia brasileira, tornando-a mais competitiva."

A Comissão Conjunta MMElSEPLANlMF/MICT,
em seu relatório final de 1993, manifestava ao Senhor
Presidente da República, verbis:

"O interesse na maior participação do gás natu
ral na Matriz Energética Brasileira justifica-se plena
mente por tratar-se de um produto cuja utilização traz
grandes benefícios ao País. Quando utilizado no
transporte urbano e nas indústrias, contribui enorme
mente para a melhoria da qualidade do ar nas gran
des cidades; favorece o uso racional do carvão e le
nha, evitando desmatamento indiscriminado; promo
ve redução de custos e racionalização energética, au
mentando a eficiência de certos processos industria
is, através da co-geração; garante a qualidade na fa
bricação de produtos como cerâmica, vidros, felpu
dos e alimentos, conferindo aos mesmos competitivi
dade em nível internacional; permite a diversificação
das fontes de suprimento de energia, proporcionando
maior autonomia energética ao País e, no caso da im
portação' facilitará a integração latino-americana e
com outros países, aumentando o intercâmbio de
mercadorias e serviços.".

Recomendava ainda o relatório técnico: "formu
lar políticas de financiamento e de incentivos para os
segmentos de produção, transporte, distribuição e de
consumo de gás natural."

Ademais, esse trabalho técnico já antevia os
efeitos da extração abusiva de madeira, a exemplo do
que ocorre nos estados do nordeste do Brasil, levan
do extensas áreas a um processo de verdadeira de
sertificação.

É de se ressaltar que a maior participação do
gás natural na matriz energética possibilitará a redu
ção dos riscos de falta de energia, em decorrência da
excessiva dependência do país da energia de origem
hidráulica, a exemplo do ocorrido ao longo do ano de
2001, com grandes prejuízos para a população.

Na mesma linha, em relação à política ambien
tai, a conclusão dos técnicos foi: "melhoria da qualida
de do ar nas grandes regiões metropolitanas, através
da redução do uso do óleo combustível nas indústrias
e do óleo diesel no setor detransporte; maior controle
do consumo de carvão vegetal e de madeira, com re
dução do desmatamento indiscriminado; e menor ne
cessidade de oferta de energia de outras fontes, em
razão da maior eficiência energética do gás natural,
com redução dos impactos sobre o meio ambiente."

É de se frisar, ainda, que o incentivo ao uso de
fontes menos poluentes facilita o aumento da compe
titividade da indústria nacional no mercado externo e
facilita a obtenção de financiamentos internacionais
em razão da prioridade ao meio ambiente, requerida
pelos organismos financiadores internacionais, espe
cialmente BID e Banco Mundial.

Em relação ao meio ambiente, é sempre conve
niente esclarecer que ar, mais do que a atmosfera em
si, vem sendo considerado como recurso. Há que pro
tegê-Io; por isso, a gestão ambiental deve ter meca
nismos adequados e específicos para gerenciar este
recurso. Como corpo receptor de impactos provoca
dos pela ação do homem, é, sabidamente, o recurso
natural que mais depressa se altera para pior e, tam
bém, o que mais rapidamente se recupera. Incumbe
ao Poder Público, aos Legisladores e à coletividade
zelar pela qualidade do ar, com medidas de proteção,
utilização adequada e recuperação, dado que isto é
necessário à manutenção do equilíbrio ecológico.

A ruptura da camada protetora de ozônio é alar
mante' pois constitui, já, um risco global; o efeito estu
fa, por seu turno, é outro risco global de proporções
seríssimas e imprevisíveis, que influem de maneira
decisiva nas mudanças climáticas, as quais afetam
desastrosamente a biodiversidade e os recursos na
turais. Privilegiar o uso de combustíveis menos agres-

« ••-._._._-------------------
----------_._----_.
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sivos é mais do que uma necessidade, constitui uma
obrigação.

O texto revisado do projeto, na forma de Substi
tutivo, como foi observado, destina ao Ministério do
Meio Ambiente recursos capazes para o exercício das
atividades de monitoramento, controle e fiscalização
e, também, para uma atuação pró-ativa e preventiva
na busca do desenvolvimento sustentável e a prote
ção ambiental.

Nesse sentido, inova o projeto, ao incentivar as
atividades de educação ambiental através de projetos
a serem desenvolvidos diretamente com as comuni
dades e os agentes da sociedade civil organizada.
Vale o lema: "prevenir é melhor do que remediar". Só
se consegue prevenir, quando a população tem co
nhecimento dos compromissos e necessidades do
meio ambiente e os impactos positivos e negativos de
cada tipo de energético.

Ao considerar recursos para o transporte aéreo,
o substitutivo resgata a falta deste setor no projeto ori
ginai, considerando ainda que a CIDE incide na sua
arrecadação sobre o querosene de aviação - QAV e
sobre a gasolina de aviação devendo, não só por ob
servância da Lei 10.336, de 19 de dezembro de 2001
e do inciso 11 do § 4° do art. 177 da Constituição Fede
ral mas por observância do princípio jurídico que o
instituto da "contribuição de intervenção econômica"
deve ser aplicado no setor sobre o qual tem sua inci
dência.

Finalmente, cabe acrescentar que os termos
contidos no Projeto de Lei n.o 6.874, de 2002, de auto
ria do Ilustre Deputado Antônio Carlos Konder Reis,
se encontram contemplados, com mais profundidade,
na presente proposta, como pôde ser visto, ao longo
da minuciosa exposição, razão pela qual pode ser
considerado como acatado por esta relatoria.

Por tudo isso, somos pela aprovação do Projeto
de Lei n.o 6.770, de 2002, do Projeto de Lei n.o 6.874,
de 2002, apenso, na forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Luciano Pizzatto, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou unanimemente pela aprovação do Proje
to de Lei n.o 6.770/2002 e do PL 6874/2002, apensa
do, com substitutivo, nos termos do Parecer do Rela
tor, Deputado Luciano Pizzatto, com complementa
ção devoto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Borba, Luciano Pizzatto e Luiz Alberto 

Vice-Presidentes, Almeida de Jesus, Ana Catarina,
Antonio Carlos Mendes Thame, Arlindo Chinaglia,
Celso Russomanno, Fernando Gabeira, Luiz Ribeiro,
Márcio Bittar, Raimundo Gomes de Matos, Ricarte de
Freitas, Sarney Rlho, Duilio Pisaneschi, Inácio Arru
da, Iris Simões, José Janene, Paes Landim, Paulo
Gouvêa e Ricardo Izar.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Luiz Alberto, Vice-Presidente.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N.o 6770 , DE 2002

Dispõe sobre a aplicação dos recur
sos originários da Contribuição de Inter
venção no Domínio Econômico - Cide 
incidente sobre a importação e a comer
cialização de petróleo e seus derivados,
gás natural e seus derivados, e álcool etí
lico combustível, atendendo o disposto
no § 2° do art. 1° da Lei n.o 10.336, de 19
de dezembro de 2001, cria o Fundo Naci
onal de Infra-estrutura de Transportes 
FNIT- e, o Fundo Nacional de Infra-estru
tura de Gás Natural - FNGN, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei estabelece os critérios e diretri

zes para aplicação dos recursos arrecadados por
meio da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - Cide - incidente sobre a importação e a
comercialização de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível,
instituída pela Lei n.o 10.336, de 19 de dezembro de
2001, nos termos da Emenda Constitucional n.o 33,
de 2001, que alterou a redação dos artigos 149 e 177
da Constituição, e cria o Fundo Nacional de Infra-es
trutura de Transportes - FNIT e o Fundo Nacional de
Infra-estrutura de Gás Natural- FNGN

Art. ~ A aplicação do produto da arrecadação
da Cide, incidente sobre a importação e a comerciali
zação de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados, e álcool et í1ico combustível atenderá
às destinações determinadas pelo inciso 11 do § 4° do
art. 177 da Constituição, regulamentado pelos §§ 1° e
2° do art. 1° da Lei n° 10.336, de 2001, e obedecerá
aos critérios e diretrizes estabelecidos nesta Lei, da
seguinte forma:

1- 20% (vinte por cento) dos recursos da arreca
dação da Cide serão destinados ao pagamento de
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subsídios a preços ou transporte de álcool combustí
vel, a tarifas de gás natural, seus derivados e deriva
dos de petróleo. Do percentual aqui indicado, 70%
(setenta por cento) do total dos recursos da arrecada
ção da Cide serão destinados ao pagamento de sub
sídios ou formas alternativas de redução da tarifa de
transporte de gás natural e a criação de infra-estrutu
ra de transporte e distribuição.

11-10% (dez por cento) dos recursos da arreca
dação da Cide serão destinados ao financiamento de
projetos de educação ambiental e projetos ambienta
is relacionados à indústria de petróleo e gás natural.

111 - 5% (cinco por cento) dos recursos da arre
cadação da Cide serão destinados ao Fundo Aeroviá
rio, e serão aplicados em projetos, construção e servi
ços da infra-estrutura aeronáutica civil de acordo com
as diretrizes emanadas do Conselho de Aviação Civil
-CONAC.

IV - 65% (sessenta ecinco por cento) dos recur
sos da arrecadação da Cide serão destinados ao fi
nanciamento de programas de infra-estrutura de
transporte, nos diversos modais.

Art. 'Y Fica criado o Fundo Nacional de Infra-es
truturade Gás Natural- FNGN -, destinado a financi
ar programas de infra-estrutura de transporte e distri
buição de gás natural.

§ 1°O FNGN será administrado pelo Ministério
de Minas e Energia, de acordo com diretrizes e critéri
os aprovados pelo Conselho Nacional de Política
Energética - CNPE, instituído pela Lei n.o 9.478, de
1997.

§ 2° Decreto do Presidente da República adap
tará a composição e a estrutura do CNPE às atribui
ções estabelecidas no parágrafo anterior e estabele
cerá os regulamentos necessários à administração e
ao funcionamento do FNGN.

Art. 4° Constituem recursos do FNGN:

I - O percentual do total arrecadado pela Cide,
conforme previsto no artigo 2°., inciso I, desta Lei, e
de acordo com o estabelecido na alínea "c" do inciso 11
do § 4° do art. 177 da Constituição Federal;

11 - os rendimentos decorrentes da aplicação de
seus recursos;

11I - outras dotações a ele destinadas pela Lei
Orçamentária Anual;

IV - contribuições e doações originárias de insti
tuições nacionais, estrangeiras ou internacionais;

V - financiamentos de instituições nacionais,
estrangeiras e internacionais de crédito;

VI - os saldos de exercícios anteriores.

§ 1° O saldo positivo anual do FNGN, apurado
em balanço, será transferido para o exercício seguin
te, a seu próprio crédito.

Art. 5° A aplicação dos recursos do FNGN nos
programas de infra-estrutura de transporte e distribui
ção de gás natural terá como objetivo essencial:

I - programas de viabilização de infra-estrutura
de transporte e de distribuição de gás natural que per
mitam incrementar o uso desse produto nos merca
dos industrial, comercial, residencial e GNV, contribu
indo para o cumprimento da meta de participação do
gás natural na matriz energética nacional;

11 - a substituição de energéticos de maior im
pacto ambiental.

11I - programas de eficiência energética (gera
ção distribuída e co-geração);

Art. 6° Os subsídios a preços ou transporte de
derivados básicos de petróleo, a serem custeados
com recursos da Cide, conforme estabelece a alínea
"a" cb inciso 11 do § 4° do art. 177 da Constituição, de
verão decorrer de proposições do Conselho Nacional
de Política Energética - CNPE, aprovadas pelo Con
gresso Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. 73 da Lei n.o 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Parágrafo 1°. A partir do exercício de 2003, os
recursos provenientes da arrecadação da Cide não
poderão ser destinados a pagamentos de quaisquer
saldos devedores referentes à Conta Petróleo, institu
ída pela Lei n.o 4.452, de 5 de novembro de 1969, e
extinta nos termos do art. 74 da Lei n.o 9.478, de
1997.

Art. ]O Os projetos ambientais relacionados com
a indústria do petróleo e do gás, a serem contempla
dos com recursos da Cide, conforme estabelece a alí
nea "b" do inciso" do § 4° do art. 177 da Constituição
Federal, serão administrados pelo Ministério do Meio
Ambiente e abrangerão:

I - o monitoramento, controle e fiscalização de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

11 - o desenvolvimento de planos de contingên
cia locais e regionais para situações de emergência;

111- o desenvolvimento de estudos de avaliação
e diagnóstico e de ações de educação ambiental em
áreas ecologicamente sensíveis ou passíveis de im
pacto ambiental;

------------------------_.. ,._.__..,
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IV - O apoio ao desenvolvimento de instrumen
tos de planejamento e proteção de unidades de con
servação costeiras, marinhas e de águas interiores;

V - o apoio de projetos de educação ambiental;

VI - o desenvolvimento de projetos que viabili
zem a utilização de combustíveis menos agressivos
ao meio ambiente;

VII - o estimulo e fomento a pesquisa e desen
volvimento de atividades ao uso alternativo dos recur
sos naturais que diminuam os impactos ambientais
ou a pressão direta da utilização dos recursos natura
is disponíveis;

§ 1° Os recursos da Cide não poderão ser apli
cados em projetos e ações definidos como de respon
sabilidade dos concessionários nos respectivos con
tratos de concessão, firmados com a Agência Nacio
nal do Petróleo.

§ 2" Os projetos ambientais, referidos no caput,
poderão receber, complementarmente, recursos de
que trata o inciso 11 do § 2° do art. 50 da Lei n.o 9.478,
de 1997.

Art. 8° Fica criado o Fundo Nacional de Infra-es
trutura de Transportes - FNIT, destinado a financiar
programas de infra-estrutura de transportes.

§ 1° O FNIT será administrado pelo Ministério
dos Transportes, de acordo com diretrizes e critérios,
aprovados pelo Conselho Nacional de Integração das
Políticas de Transportes - CONIT, instituído pela Lei
n.o 10.233, de 6 de junho de 2001.

§ 2° Decreto do Presidente da República adap
tará a composição e a estrutura do CONIT às atribui
ções, estabelecidas no parágrafo anterior, e estabele
cerá os regulamentos necessários à administração e
ao funcionamento do FNIT.

§ 3° Farão parte do CONIT, pelo menos, três re
presentantes dos principais segmentos não-governa
mentais do setor de transportes.

Art. 9° Constituem recursos do FNIT:

1- 65% (sessenta e cinco por cento) do total ar
recadado pela CIDE, e conforme estabelece a ai ínea
"c" cb inciso 11 do § 4° do art. 177 da Constituição;

11 - os rendimentos decorrentes da aplicação de
seus recursos;

111 - outras dotações a ele destinadas pela Lei
Orçamentária Anual;

IV - contribuições e doações originárias de insti
tuições nacionais, estrangeiras ou internacionais;

V - financiamentos de instituições nacionais,
estrangeiras e internacionais de crédito;

VI - os saldos de exercícios anteriores.

§ 1° Os recursos do FNIT terão aplicação multi
modal, na forma da Lei Orçamentária Anual, atenden
do aos objetivos e prioridades estabelecidos no artigo
7°.

§ 2° Os recursos dos financiamentos, referidos
no inciso V do capLA, serão aplicados exclusivamente
nos programas ou projetos a que forem destinados,
nos termos dos respectivos contratos.

§ 3° O saldo positivo anual do FNIT, apurado em
balanço, será transferido para o exercício seguinte, a
seu próprio crédito.

Art. 10 A aplicação dos recursos do FNIT nos
programas de infra-estrutura de transportes terá
como objetivo essencial a redução do consumo de
combustíveis automotivos, o atendimento mais eco
nômico da demanda de transporte de pessoas e
bens, a segurança e o conforto dos usuários, a dimi
nuição do tempo de deslocamento dos usuários do
transporte público coletivo, a melhoria da qualidade
de vida da população, a redução das deseconomias
dos centros urbanos e a menor participação dos fre
tes e dos custos portuários e de outros terminais na
composição final dos preços dos produtos de consu
mo interno e de exportação.

Art. 11 Os recursos do FNIT destinam-se ao pa
gamento de despesas relacionadas com investimen
tos, inclusive estudos e projetos, inversões financei
ras e atividades de fiscalização e regulação.

Parágrafo único. É vedada a utilização de recur
sos do FNIT para:

1- pagamento de despesas com pessoal e en
cargos sociais;

II - pagamento de despesas com juros e amorti
zação de dívidas contraídas antes da data de publica
ção desta Lei.

Art. 12. Os recursos do FNIT serão aplicados em
programas da infra-estrutura aquaviária, ferroviária,
dutoviária, portuária, rodoviária e multimodal, de res
ponsabi�idadeda União, inclusive nos seus compo
nentes delegados a Estados, ao Distrito Federal e a
Municípios, na seguinte ordem de prioridades:

1- atividades de planejamento e pesquisas, es
tudos e projetos, regulação e fiscalização, destinadas
a assegurar a qualidade dos investimentos e dos ser
viços prestados;
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11- manutenção, restauração e reposição do pa
trimônio constituído pelas ferrovias, hidrovias, rodovi
as, sistemas ferroviários metropolitanos, portos e ter
minais;

111 - eliminação de pontos críticos que afetem a
segurança de pessoas e bens no tráfego ao longo das
vias e na operação dos portos e de outros terminais;

IV - melhoramento e ampliação de capacidade
das vias e terminais existentes, objetivando atender a
demanda reprimida na movimentação de pessoas e
bens;

V -construção e instalação de novas vias eter
minais, com prioridade para conclusão de empreendi
mentos iniciados, mediante avaliação econômica do
retorno dos investimentos em função da demanda de
tráfego.

Parágrafo único. Incluem-se no inciso V:

1-a construção de eclusas para viabilizar ou pe
renizar a navegação fluvial, ainda que associadas a
projetos destinados a propiciar usos específicos de
recursos hídricos;

11 - a implantação de empreendimentos viários
de interesse da defesa nacional.

Art. 13. É vedada a aplicação de recursos do
FNIT em investimentos definidos como de responsa
bilidade dos concessionários nos contratos de con
cessão e de arrendamento de ativos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica aos investimentos públicos, destinados a com
plementar obrigações de concessionários, desde que
previstos nos respectivos contratos de concessão.

Art. 14. Os recursos do FNITtambém serão apli
cados na complementação de investimentos em pro
jetos de infra-estrutura de transportes metropolitana e
urbana de responsabilidade dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que constem dos respecti
vos planos diretores de desenvolvimento urbano e de
transportes, e apresentem comprovada contribuição
para a eliminação dos congestionamentos de tráfego
e redução do consumo de combustíveis.

§ 1° Os projetos de infra-estrutura de transpor
tes, a que se refere o caput, deverão ser submetidos,
pelo Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República, à aprovação do Conse
lho Nacional de Integração das Políticas de Transpor
tes - CONIT.

§ 2° Os recursos, a que se refere o caput, serão
destinados aos governos estaduais, do Distrito Fede
ralou municipais, em percentual não inferior a vinte e
cinco por cento, mediante convênios que estabele
çam as contrapartidas locais e formas de execução
dos respectivos empreendimentos.

Art. 15. A administração da infra-estrutura viária
federal e a operação dos transportes sob controle da
União serão exercidas preferencialmente de forma
descentralizada, promovendo-se sua transferência,
sempre que possível, a entidades públicas e de ou
tros entes da Federação, mediante delegação, ou à
iniciativa privada, mediante regime de concessão,
permissão ou autorização, respeitada a legislação
pertinente.

Art. 16. Ficam vedadas quaisquer limitações ou
contingenciamentos orçamentários ou financeiros
dos recursos decorrentes da CIDE e destinados aos
fins especificados no inciso 11 do § 4° do art. 177 da
Constituição.

Art. 17. Esta Lei será regulamentada pelo Poder
Executivo.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Luciano Pizzatto, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Durante a discussão do Projeto em epígrafe fo
ram apresentadas considerações ao meu substitutivo
as quais acatei e que foram aprovadas por unanimi
dade pelo colegiado na reunião realizada hoje, no
sentido de se alterar a redação do inciso V, do Art. 12
do substitutivo apresentado, que passou a ter a se
guinte redação:

"Art. 12 .
1- ..
11- ..
111- ..
IV- ..

V- ..
§ 1° Incluem-se no inciso V:
a - a construção de eclusas para viabi

lizar ou perenizar a navegação fluvial, ainda
que associadas a projetos destinados a pro
piciar usos específicos de recursos hídricos;

---------------------_._._--_...-_•...•
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b - a implantação de empreendimen
tos viários de interesse da defesa nacional"

§ 2°. Nas prioridades estabelecidas nos
incisos desse artigo, deverão ser considera
das as necessidades de infra-estrutura de
transporte de interesse da Defesa Nacional.

Nesse sentido reitero meu voto pela aprovação
do PL 6.770/02, com a alteração no substitutivo an
teriormente apresentado, nos termos desta Comple
mentação de Voto.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Luciano Pizzatto, Relator.

*PROJETO DE LEI N° 6.903-A, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS 268/2001

Altera o art. 29 da Lei n° 6.533, de 24
de maio de 1978, que dispõe sobre a re
gulamentação das profissões de Artistas
e de Técnico em Espetáculos de Diver
sões, e dá outras providências; tendo pa
recer da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto pela aprovação (relator: DEP.
FLÁVIO ARNS).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

Projeto inicial publicado no OCO de 13/06/02

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

SUMARIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 6903, de 2002, PLS n° 268,
de 2001, de autoria do ilustre Senador ROBERTO
REQUIÃO, altera o art. 29 da Lei n° 6533, de 1978, à
luz da Constituição Federal de 1988 e de legislação
infraconstitucional, em particular da LDB - Lei de Di
retrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394,
de 1996), a saber: introduz no referido artigo as ex
pressões ensino fundamental e médio, em substitui
ção a ensino de 1° e 2 ° graus; e acrescenta parágrafo
único a esse artigo, sobre o crime de responsabilida
de e suas conseqüências, que decorrem da recusa de
vaga, por autoridade competente, em escola pública
do ensino fundamental, nos termos de disposições da
LDB, da Lei n° 1079/50 e do Decreto-Lei n 201/67.

Aprovada no Senado Federal, com uma emenda
do Relator, Senador PAULO HARTUNG, a proposição
foi remetida à Câmara dos Deputados para efeito de re
visão, por força do art. 65 da Constituição Federal.

Compete nesta oportunidade à Comissão de
Educação, Cultura e Desporto (CECD) da Câmara
dos Deputados examinar a matéria quanto ao mérito
educacional e cultural.

Esgotado o prazo regulamentar, o PL em pauta
não recebeu emendas.

11 - Voto do Relator

O nobre autor da proposta em apreço atualiza e
aprimora a Lei n° 6533, de 1978, à luz da Carta Mag
na de 1988 e de legislação infraconstitucional, sobre
tudo da LDB.

De fato, como consta na Justificação do projeto,
"a realização de espetáculos de diversão pública re
quer dos artistas e de suas famílias constantes mu
dança de domicnio. Tal mobilidade gera prejuízos ao
rendimento escolar dos alunos, que podem ser agra
vados pela eventual dificuldade de inserção das cri
anças nos estabelecimentos de ensino nas cidades
onde os espetáculos são realizados."

Creio que a proposição do ilustre Senador
ROBERTO REQUIÃO, ora em caráter de revisão nes
ta Casa, não apenas reforça provisões que já cons
tam da Constituição Federal e da LDB, inserindo-as
claramente na Lei n° 6533, de 1978, ao alterar o seu
art. 29, mas, sobretudo, contribui para o aprimora
mento da cultura no País, à medida que facilita a vida
escolar de crianças e adolescentes cujos pais se de
dicam às artes e aos espetáculos que exigem cons
tante mobilidade das famílias. É o que acontece, por
exemplo, com os artistas circenses.

Vejo, assim, grande mérito educacional, cultural
e desportivo na proposição em exame, pelos fins a
que se destina e pelas positivas conseqüências que
certamente terá nas famílias que compõem o mundo
artístico brasileiro.

Voto, portanto, pela aprovação, no mérito, do
Projeto de Lei n° 6903, de 2002, com origem no
SENADO FEDERAL (PLS 268/01), de autoria do no
bre Senador ROBERTO REQUIÃO.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2002. -De
putado Flávio Arns, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unani
memente o Projeto de Lei n° 6.903/2002, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Flávio Arns.



11 - Voto do Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria, Comércio e
Turismo, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou
unanimemente o Projeto de Lei n° 6.969/2002, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado Eni Voltolini.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Paulo Octávio

Vice-Presidente, Adolfo Marinho, Delfim Netto, Emer
son Kapaz, Eni Voltolini, Enio Bacci, Marcos Cintra,
Maria Abadia, Múcio Sá, Paulo Kobayashi, Antônio do
Valle, Augusto Nardes, Francisco Garcia, Léo Alcân
tara e Lidia Quinan.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

(O.S 21771/02)

Cabe à Comissão de Economia, Indústria, Co
mércio e Turismo proferir parecer sobre o mérito eco
nômico da matéria em tela.

A iniciativado ilustre autor, a nosso ver, padece de
fundamento econômico, além de configurar-se procedi
mento inócuo para os fins aos quais se propõe.

Com efeito, as transportadoras de combustível
cobram frete pelo serviço que prestam, seja este caro
ou barato, onerando o destinatário da mercadoria
exatamente pelo valor deste serviço. A explicitação
deste valor na nota em nada alteraria a relação de
mercado existente entre as distribuidoras, as trans
portadoras e o consumidor final de combustíveis.

Trata-se de um equívoco supor que haja desco
nhecimento do valor do frete por parte dos consumido
res somente pelo fato de tal valor não constar na nota
fiscal. Tampouco haveria ganhos de preço por este pro
cedimento' na suposição de que melhoraria a negocia
ção entre distribuidoras e consumidores finais.

Se o frete de combustíveis é demasiadamente
oneroso, tal fato deve-se exclusivamente à estrutura
do mercado, à existência de cartel ou à falta de com
petição, o que pode decorrer de inúmeros fatores,
mas certamente não do desconhecimento, por parte
dos consumidores, dos valores praticados pelo servi
ço de frete.

Pelas razões expostas, votamos pela rejeição
do Projeto de Lei n° 6.969, de 2002.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2002 . 
Deputado Eni Voltolini, Relator.

SUMARIO

*PROJETO DE LEI N° 6.969-A, DE 2002
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO

I - Relatório

O projeto de lei em tela estabelece que o valor
do frete cobrado para o transporte de combustíveis
será, obrigatoriamente, incluído na nota fiscal que
acompanha o produto.

O autor justifica a proposição na constatação de
que o preço dos fretes decombustíveis são transferidos
ao consumidor, sem que este perceba, cabendo, por
tanto, a explicitação deste valor na. nota fiscal, como for
ma de possibilitar melhor negociação entre as distribui
doras de combustível e os consumidores finais.

Estabelece a obrigatoriedade de in
cluir na nota fiscal o valor do frete do
transporte de combustíveis; tendo pare
cer da Comissão de Economia, Indústria,
Comércio e Turismo pela rejeição (rela
tor: Dep. Eni Voltolini).

(Às Comissões de Economia, Indús
tria, Comércio e Turismo; de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de
Finanças e Tributação (Art. 54); e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54) 
Art. 24,11)

Projeto inicial publicado no OCO de 29/06/02

Parecer da Comissão de Economia, Indústria,
Comércio e Turismo
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: Não foram apresentadas emendas no prazo re-
Esther Grossi - Presidente, Iara Bernardi, Mari- gimental.

sa Serrano e Gastão Vieira- Vice-Presidentes, Agne- É o relatório.
lo Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinheiro, Clementino
Coelho, Eduardo Seabra, Flávio Arns, Gilmar Macha
do, João Matos, Jonival Lucas Junior, Luis Barbosa,
Miriam Reid, Nice Lobão, Osvaldo Biolchi, Tânia Soa
res, Walfrido Mares Guia, Almerinda de Carvalho, Ce
sar Bandeira, Costa Ferreira, Lidia Quinan, Milton
Monti, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos e
Zé índio.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2002. 
Deputada Iara Bernardi, Vice-Presidente no Exercí
cio da Presidência.
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Ney Lopes - PFL

Paralba
Adauto Pereira - PFL
Armando Abflio - PSDB
Avenzoar Arruda - PT

._-_._._.._.~--~ .._-,,_..,..,.



Carlos Dunga - PTB
Damião Feliciano - PMDB
Domiciano Cabral - PSDB
Efraim Morais - PFL
Enivaldo Ribeiro - PPB
Inaldo Leitão - PSDB
Marcondes Gadelha - PFL
Ricardo Rique - PSDB
Wilson Braga - PFL

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PMDB
Carlos Batata - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Clementino Coelho - PPS
Djalma Paes - PSB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
João 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
Osvaldo Coelho - PFL
Pedro Eugênio - PT
Ricardo Fiuza - PPB
Salatiel Carvalho - PMDB
Sérgio Guerra - PSDB
Severino Cavalcanti - PPB

Alagoas
Augusto Farias - PPB
Divaldo Suruagy - PST
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
José Thomaz Nonô - PFL
Luiz Dantas - PTB
Olavo Calheiros - PMDB
Regis Cavalcante - PPS

Sergipe
Augusto Franco - PSDB
Cleonãncio Fonseca - PPB
Ivan Paixão - PPS
Jorge Alberto - PMDB
José Teles - PSDB
Pedro Valadares - PSB
Sérgio Reis - PTB
Tãnia Soares - PCdoB

Bahia
Aroldo Cedraz - PFL
Benito Gama - PMDB
Claudio Cajado - PFL
Coriolano Sales - PMDB
Eraldo Tinoco - PFL
Eujácio Simões - PL
Félix Mendonça - PTB
Francistônio Pinto - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Haroldo Lima - PCdoB
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 - PFL
Mário Negromonte - PPB
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Nilo Coelho - PSDB
Paulo Braga - PFL
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PFL
Reginaldo Germano - PFL
Roland Lavigne - PMDB
Saulo Pedrosa - PSDB
Waldir Pires - PT
Walter Pinheiro - PT
Yvonilton Gonçalves - PFL

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB
Antônio do Valle - PMDB
Aracely de Paula - PFL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - 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 Diniz - PMDB
Gilmar Machado - PT
Glycon Terra Pinto - PMDB
Hélio Costa - PMDB
Herculano Anghinetti - PPB
Ibrahim Abi-ackel - PPB
Jaime Martins - PFL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
José Militão - PTB
Lael Varella - PFL
Lincoln Portela - PSL
Márcio Reinaldo Moreira - PPB
Marcos Lima - PMDB
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Elvira - PMDB
Maria Lúcia - PMDB
Mário de Oliveira - PST
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Nilmário Miranda - PT
Odelmo Leão - PPB
Olimpio Pires - PDT
Osmãnio Pereira - PSDB
Paulo Delgado - PT
Philemon Rodrigues - PL
Pimenta da Veiga - PSDB
Rafael Guerra - PSDB
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PPB
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PL



Saraiva Felipe - PMDB
Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Tilden Santiago - PT
Virgflio Guimarães - PT
Villorio Medioli - PSDB
Walfrido Mares Guia - PTB
Zezé Perrella - PFL

Esplrito Santo
Feu Rosa - PSDB
João Coser - PT
José Carlos Elias - PTB
José Carlos Fonseca Jr. - PFL
Magno Malta - PL
Marcus Vicente - PPB
Max Mauro - PTB
Nilton Baiano - PPB
Ricardo Ferraço - PPS
Rita Camata - PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PSDB
Almerinda de Carvalho - PPB
Bispo Rodrigues - PL
Candinho Maltos - PSDB
Carlos Santana - PT
Cornélio Ribeiro - PL
Dino Fernandes - PPB
Dr. Heleno - PSDB
Eber Silva - PST
Eduardo Paes - PFL
Eurico Miranda - PPB
Fernando Gabeira - PT
Fernando Gonçalves - PTB
Francisco Dornelles - PPB
Francisco Silva - PST
lédio Rosa - PFL
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PPB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes - PFL
João Sampaio - PDT
Jorge Biliar - PT
Jorge Wilson - PSDB
José Carlos Coutinho - PFL
José Egydio - PFL
Laura Carneiro - PFL
Luisinho - PPB
Luiz Ribeiro - PSDB
Luiz Sérgio - PT
Márcio Fortes - PSDB
Mallos Nascimento - PST
Milton Temer - PT
Miriam Reid - PSB
Miro Teixeira - PDT
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Gripp - PL
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Rubem Medina - PFL
Simão Sessim - PPB
Valdeci Paiva - PSL
Vivaldo Barbosa - PDT
Wanderley Martins - PSB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aloizio Mercadante - PT

'''- "',.. ~,.._-,------------

Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
André Benassi - PSDB
Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Tharne - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Kandir - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Madeira - PSDB
Ary Kara - PTB
Bispo Wanderval - PL
Celso Russomanno - PPB
Chico Sardelli - PFL
Corauci Sobrinho - PFL
Cunha Bueno - PPB
De Velasco - PSL
Delfim Nelto - PPB
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Duilio Pisaneschi - PTB
Eduardo Jorge - PT
Emerson Kapaz - PPS
Fernando Zuppo - S,PART,
Gilberto Kassab - PFL
Iara Bernardi - PT
Jair Meneguelli - PT
João Eduardo Dado - PDT
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo - PT
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB
José Anfbal - PSDB
José de Abreu - PTN
José Dirceu - PT
José Genolno - PT
José Roberto Batochio - PDT
Julio Semeghini - PSDB
Lamartine Poselia - PMDB
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Barbieri - PMDB
Marcos Cintra - PFL
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PMDB
Moreira Ferreira - PFL
Nelo Rodolfo - PMDB
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PFL
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Lima - PMDB
Professor Luizinho - PT
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Robson Tuma - PFL
Rubens Furlan - PPS
Salvador Zimbaldi - PSDB
Sampaio Dória - PSDB
Teima de Souza - PT
Vadão Gomes - PPB
Valdemar Costa Neto - PL
Wagner Rossi - PMDB
Wagner Salustiano - PPB
Xico Graziano - PSDB
Zé fndio - PMDB
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro - PFL
Lino Rossi - PSDB



Murilo Domingos - PTB
Pedro Henry - PPB
Ricarte de Freitas - PSDB
Teté Bezerra - PMDB
Welinton Fagundes - PL
Wilson Santos - PSDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB
Geraldo Magela - PT
Jofran Frejat - PPB
Maria Abadia - PSDB
Paulo Octávio - PFL
Pedro Celso - PT
Tadeu Filippelli - PMDB
Wigberto Tartuce - PPB

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB
Barbosa Neto - PMDB
Euler Morais - PMDB
Geovan Freitas - PMDB
Jovair Arantes - PSDB
Juquinha - PL
Lidia Quinan - PSDB
Lúcia Vania - PSDB
Luiz Biltencourt - PMDB
Nair Xavier Lobo - PMDB
Norberto Teixeira - PMDB
Pedro Canedo - PSDB
Pedro Chaves - PMDB
Roberto Balestra - PPB
Ronaldo Caiado - PFL
Vilmar Rocha - PFL
Zé Gomes da Rocha - PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira - PT
Dr. Antonio Cruz - PMDB
João Grandão - PT
Marçal Filho - PMDB
Marisa Serrano - PSDB
Nelson Trad - PTB
Pedro Pedrossian - PPB
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PTB
Alex Canziani - PSDB
Basflio Villani - PSDB
Chico da Princesa - PSDB
Dilceu Sperafico - PPB
Dr. Rosinha - PT
Flávio Arns - PT
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PPB
Luciano Pizzalto - PFL
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Márcio Matos - PTB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Michelelto - PMDB
Nelson Meurer - PPB
Odflio Balbinolti - PSDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Padre Roque - PT
Rafael Greca - PFL
Ricardo Barros - PPB

Rubens Bueno - PPS
Santos Filho - PFL
Werner Wanderer - PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis - PFL
Carlito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Edison Andrino - PMDB
Eni Voltolini - PPB
Fernando Coruja - PDT
Gervásio Silva - PFL
Hugo Biehl - PPB
João Matos - PMDB
João Pizzolalti - PPB
Leodegar Tiscoski - PPB
Luci Choinacki - PT
Paulo Gouvêa - PFL
Renato Vianna - PMDB
Serafim Venzon - PDT
Vicente Caropreso - PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Prelto - PT
Airton Dipp - PDT
Alceu Collares - PDT
Ary José Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PPB
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darclsio Perondi - PMDB
Edir Oliveira - PTB
Enio Bacci - PDT
Esther Grossi - PT
Ezidio Pinheiro - PSB
Felter Junior - PPB
Fioravante - PT
Germano Rigotto - PMDB
Henrique Fontana - PT
Júlio Redecker - PPB
Luis Carlos Heinze - PPB
Marcos Rolim - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Osmar Terra - PMDB
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo José Gouvêa - PL
Paulo Paim - PT
Pompeo de Maltos - PDT
Roberto Argenta - PHS
Tarcisio Zimmermann - PT
Telmo Kirst - PPB
Wilson Cignachi - PMDB
Veda Crusius - PSDB



PSDB
Anivaldo Vale Antonio Feijão
Nilson Pinto Fátima Pelaes

Dr. Benedito Dias
Ricarte de Freitas José Teles
Sérgio Barros 2 vagas

Eliseu Moura Sérgio Carvalho
Enivaldo Ribeiro - vaga do PMDB

Bloco PL,PSL Asdrubal Bentes Jurandil Juarez
Fetter Junior Freire Júnior Osvaldo Reis

João Tota
Marinha Raupp 2 vagas
Mauro Lopes

Vadão Gomes
PT

Babá João Grandão
Ben-hur Ferreira José Pimentel
Marcos Afonso Nilson Mourão

PPB
Dr. Benedito Dias Almir Sá
(Deputado do Bloco PSB,PC Luiz Fernando
do B ocupa a vaga)

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
2° Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÕNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

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

1 vaga

Inácio Arruda

Airton Roveda

Agnaldo Muniz
2 vagas

Ezidio Pinheiro

Félix Mendonça

Zila Bezerra

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Eujácio Simões
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

1 vaga

Aroldo Cedraz
Celcita Pinheiro - vaga do PTB

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

(Deputado do PST ocupa a
vaga)

1 vaga

Bloco PDT,PPS

PTB
AntOnio Jorge· vaga do Bloco
PL,PSL
Carlos Dunga. vaga do Bloco
PL,PSL
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli

Bloco PL,PSL
Welinton Fagundes - vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Atila Lins
Francisco Garcia
Luciano Castro
Salomão Cruz
(Deputado do Bloco PSB,PC
do B ocupa a vaga)

PST

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
1 vaga

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Geraldo Magela
José Pimentel

Marcos Afonso
3 vagas

Ana Catarina
Darcisio Perondi

Gessivaldo Isaias
Igor Avelino
João Matos
Paulo Lima

3 vagas

Antonio Carlos Mendes
Thame

Armando Abflio
Carlos Mosconi

Domiciano Cabral
José Múcio Monteiro

Julio Semeghini
Luiz Ribeiro

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
Jorge Khoury· vaga do PST

José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

PPB

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar - vaga do
PMDB
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa (Licenciado)
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz - vaga do PST

PSDB

PMDB

PT

Almir Sá - vaga do Bloco
PSB,PC do B
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca· vaga do
PMDB
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl - vaga do Bloco
PL,PSL
João Pizzolatti - vaga do Bloco
PSB,PC do B
Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer
Roberto Balestra - vaga do Bloco
PSB,PC do B
Romel Anizio
Telmo Kirst - vaga do PMDB

PFL

Confúcio Moura
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro
Themistocles Sampaio
Waldemir Moka
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Anivaldo Vale

B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
OdUio Balbinotti
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Wilson Santos
Xico Graziano

Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Tilden Santiago
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)



Josué Bengtson

Renildo Leal

PTB
Murilo Domingos

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

1 vaga

Wagner Rossi

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PST
Mário de Oliveira· vaga do PFL

Socorro Gomes· vaga do PFL
Vanessa Grazziotin - vaga do
PPB

Secretário(a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998 318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Paulo Marinho (PFL)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
TItulares Suplentes

PSDB

Eni Voltolini
Gerson Peres

Marcus Vicente

Pastor Amarildo

Roberto Balestra

Angela Guadagnin
Esther Grossi

Fernando Ferro

Nelson Pellegrino

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Dr. Evilásio

Sérgio Miranda· vaga do PT

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Bispo Rodrigues
Marcos de Jesus

Oscar Andrade· vaga do Bloco
PSB,PC do B

Philemon Rodrigues
Raimundo Santos· vaga do

Bloco PSB,PC do B

Paulo Delgado

(Deputado do Bloco PSB,PC do
B ocupa a vaga)

PT

PFL

PTB

PPB

Olimpio Pires
2 vagas

Bloco PL,PSL

José Carlos Martinez
Josué Bengtson
Romeu Queiroz

Sérgio Reis· vaga do PMDB
Bloco PDT,PPS

João Leão
Márcio Reinaldo Moreira
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
1 vaga

Airton Cascavel
Dr. Hélio
Nelson Proença

Bispo Wanderval
João Caldas

Magno Malta· vaga do PST

Robério Araújo - vaga do PT

Valdeci Paiva

lris Simões
Ricardo Izar
Silas Câmara

Jorge Bittar
Marcos Afonso
Walter Pinheiro
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

1 vaga

PST
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Luiza Erundina
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Bloco PSB,PC do B

Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 13
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Ney Lopes (PFL)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente: 19or Avelino (PMDB)
3° Vice-Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
Titulares Suplentes

Alex Canziani
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Chiquinho Feitosa

Inaldo Leitão
Lino Rossi

Márcio Fortes

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Adauto Pereira
Aroldo Cedraz • vaga do PST

Francisco Coelho
Francistônio Pinto

Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Paulo Magalhães

Sérgio Barcellos

Agnaldo Muniz
Giovanni Queiroz

Raimundo Santos
Robério Araújo· vaga do Bloco

PSB,PC do B

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do Bloco PL,PSL

ocupa a vaga)

PMDB

Evandro Milhomen

José Aleksandro

Airton Cascavel
Eurlpedes Miranda

PFL
Arolde de Oliveira (Licenciado)
Cesar Bandeira
Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Pedro Irujo - vaga do PPB
Reginaldo Germano - vaga do
PMDB
Santos Filho
Vic Pires Franco - vaga do
PPB
Yvonilton Gonçalves

Alberto Goldman
Alexandre Santos
Ariosto Holanda
Augusto Franco
João Almeida
João Castelo
João Colaço - vaga do Bloco
PSB,PC do B
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto - vaga do PT
Pedro Canedo - vaga do
Bloco PSB,PC do B

Eunlcio Oliveira
Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen
José Priante
Marçal Filho
Marinha Raupp

Damião Feliciano
Hélio Costa
José Borba

Leur Lomanto
Marcelo Barbieri

Milton Monti
Pinheiro Landim

Aldir Cabral
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Moreira Ferreira
Pedro Irujo

Sarney Filho



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

PFL

PMDB

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa

José Priante
Max Rosenmann

Moacir Micheletto • vaga do
PSDB

Silas Brasileiro
1 vaga

João Colaço
Nelson Otoch
Xico Graziano

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos

Ana Catarina
Anlbal Gomes· vaga do PTB
Glycon Terra Pinto - vaga do
PSDB
José Borba
Luiz Bittencourt
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho· vaga do PFL

PT

Eduardo Paes
José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Sarney Filho
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Ricarte de Freitas

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Ben-hur Ferreira
Dr. Rosinha

Gilmar Machado
Orlando Fantazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Luiz Piauhylino

Nicias Ribeiro

Odflio Balbinotti
Ricardo Rique
Wilson Santos

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

João Matos
Mauro Benevides

Milton Monti
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Rita Camata
Themfstocles Sampaio

Vic Pires Franco
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

Robson Tuma

Vilmar Rocha

PT

PPB

PSDB

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genorno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

PMDB
Asdrubal Bentes· vaga do PST
Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Igor Avelino
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Roland Lavigne

Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi
Inaldo Leitão
Léo Alcântara
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
(Licenciado)
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PST
(Deputado do PMDB ocupa a (Deputado do Bloco PL,PSL
vaga) ocupa a vaga)

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala. sala 21
Telefones: 318-6922 A 318-6925
FAX: 318-2144

Inácio Arruda

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Jaques Wagner
Tilden Santiago

1 vaga

Iris Simões

Duilio Pisaneschi

José Janene
Pedro Pedrossian

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

PFL

Olimpio Pires

Ricardo Izar· vaga do PSDB
Bloco PDT,PPS

Clóvis Queiroz
Mauro Fecury

Bloco PL,PSL
Paulo José Gouvêa - vaga do

PPB
Badu Picanço - vaga do PTB Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B

Márcio Bittar

Almeida de Jesus

Paulo Baltazar

Celso Russomanno
Luisinho

Wagner Salustiano

PTB
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Arlindo Chinaglia
Fernando Gabeira
Luiz Alberto

PPB

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente: João Sampaio (PDT)
1° Vice-Presidente: Rubens Furlan (PPS)
2° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
3° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
Titulares Suplentes

Fernando Coruja
Ricardo Ferraço

1 vaga

Djalma Paes
Gonzaga Patriota

Wanderley Martins

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Jair Bolsonaro • vaga do Bloco
PL,PSL
Luisinho

Pedro Pedrossian • vaga do
PFL

Ricardo Fiuza
Wagner Salustiano

Edir Oliveira
Luiz Antonio Fleury

Nelson Marquezelli

PTB

Bloco PL,PSL
Almeida de Jesus· vaga do

PST
Bispo Wanderval

Lincoln Porteia
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Bispo Rodrigues

Alceu Collares
José Roberto Batochio
Regis Cavalcante

Aldo Arantes
Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida

Murilo Domingos
Nelson Trad
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Luciano Bivar
Oliveira Filho
Raimundo Santos· vaga do
PTB

Augusto Farias
Edmar Moreira

Eurico Miranda

Gerson Peres

Ibrahim Abi-ackel



José Linhares
(Deputado do PT ocupa
a vaga)

Sérgio Barcellos
(Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga)

1 vaga

PSDB
Annando Abllio
Domiciano Cabral
(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)
2 vagas

PMDB
Euler Morais
Gustavo Fruet
Wilson Cignachi
Zé fndio

PT
Ary José Vanazzi
Maria do Carmo Lara
Padre Roque

PPB

Pedro Fernandes
Roberto Pessoa

(Licenciado)
(Deputado do PPB ocupa

a vaga)

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

B.Sá

Lúcia Vânia
María Abadia

José Chaves
Marcelo Teixeira

Moacir Michelelto
1 vaga

Iara Bernardi
Nilmário Miranda

Pedro Eugênio

Babá
Flávio Arns • vaga do
PPB
Orlando Fantazzini
Padre Roque

Arnaldo Faria de Sá

Nelson Trad

Regis Cavalcante
1 vaga

Paulo José Gouvêa

PT
Fernando Gabeira • vaga do PSDB

Luiz Alberto

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim • vaga do PPB

Nelson Pellegrino
PPB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PSB,PC do B

ocupa a vaga)
PTB

(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a
vaga)

1 vaga
Bloco PDT,PPS

2 vagas

Bloco PL,PSL
De Velasco· vaga do PTB

Valdeci Paiva
Bloco PSB,PC do B

Eliseu Moura

Simão Sessim

PTB

João Leão
Leodegar Tiscoski • vaga

do PFL
Mário Negromonte

Givaldo Carimbão Paulo Baltazar
Socorro Gomes· vaga do PPB

PST
Eber Silva· vaga do PFL

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7071 318-7073
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
20 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo José Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes

PFL

PSDB

PMDB

Arolde de Oliveira
(Licenciado)

Chico Sardelli
Francisco Garcia
Gerson Gabrielli

Luciano Castro

Carlito Merss
Jorge Bitlar

Ricardo Berzoini

Augusto Nardes
João Pizzolalti

Affonso Camargo
Antonio Carlos Mendes

Thame
Léo Alcântara

Lidia Quinan • vaga do PTB

Marisa Serrano

Veda Crusius

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Germano Rigolto
(Deputado do PST ocupa a

vaga)

Delfim Netto
Eni Voltolini • vaga do PSDB
Júlio Redecker
Ricardo Fiuza· vaga do Bloco

PPB

Virgllio Guimarães
2 vagas

Adolfo Marinho

Alex Canziani

Maria Abadia
Paulo Kobayashi
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

PT

Carlos Eduardo Cadoca
Edison Andrino
Jurandil Juarez

Nair Xavier Lobo

PMDB

PFL

Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Paulo Octávio
Rubem Medina

PSDB

Secretário(a): Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
TURISMO

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Redecker (PPB)
3° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
Titulares Suplentes

Remi Trinta

Neiva Moreira

Beto Albuquerque

Dr. Evilásio

Luiz Dantas
1 vaga

Elcione Barbalho
Pedro Novais

Tadeu Filippelli
1 vaga

Ariosto Holanda
José Anfbal

Sebastião Madeira
(Deputado do PT ocupa a vaga)

1 vaga

Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
(Deputado do PST ocupa a vaga)

1 vaga

Bloco PL,PSL
(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B
Djalma Paes· vaga do Bloco
PL,PSL
Inácio Arruda· vaga do PSDB
Sérgio Novais
Socorro Gomes

Jaime Martins
João Ribeiro
José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Edir Oliveira
Iberê Ferreira

Bloco PDT,PPS
João Sampaio· vaga do PFL
Rubens Furlan

Antonio Feijão
Danilo de Castro
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Nilo Coelho

Freire Júnior
Olavo Calheiros
Rita Camata
Roland Lavigne



Emerson Kapaz
Enio Bacci
Ricardo Ferraço· vaga do Bloco
PSB,PC do B

PL,PSL

Múcio Sá

Zila Bezerra

PTB
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
(Deputado do Bloco PL,PSL

ocupa a vaga)
Bloco PDT,PPS

João Sampaio
Nelson Proença

ocupa a vaga)
Bloco PL,PSL

(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz· vaga do Bloco
PDT,PPS
Miriam Reid
Tânia Soares· vaga do Bloco PL,PSL

Luciano Bivar

Medeiros

1 vaga

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

Badu Picanço

Ronaldo Vasconcellos· vaga
doPTB

Bloco PL,PSL
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Divaldo Suruagy· vaga do
PMDB

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga)

PST

Eduardo Campos

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 Suplentes

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 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)
30 Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PDT,PPS

PFL
Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

PSDB
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Itamar Serpa
Marisa Serrano

1 vaga

PMDB
Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior
Osvaldo Biolchi • vaga do PPB
Paulo Lima
1 vaga

PT
Esther Grossi
Flávio Arns
Gilmar Machado· vaga do Bloco
PL,PSL
Iara Bernardi

PPB
Dino Fernandes
Pastor Amarildo
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Eduardo Seabra
Walfrido Mares Guia

Bloco PDT,PPS
Clementino Coelho
(Deputado do Bloco PSB,PC do B

Cesar Bandeira
Costa Ferreira

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Paulo Marinho

Alberto Goldman
Lidia Quinan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de
Matos

Milton Monti
Osmar Serraglio

Zé fndio
2 vagas

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Padre Roque

Almerinda de Carvalho
Cunha Bueno

Eurico Miranda

Fernando Gonçalves
Renildo Leal

Eurlpedes Miranda
Ivan Paixão

PFL
Chico Sardelli • vaga do PPB
Eraldo Tinoco· vaga do PPB
João Mendes
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Roberto Brant
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Cambraia (Licenciado)
Antonio Kandir
Custódio Mattos
Márcio Fortes
Nilo Coelho
Sampaio Dória • vaga do PPB
Sebastião Madeira
Sérgio Guerra

PMDB
Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Germano Rigotto
Maria Lúcia· vaga do PFL
Max Rosenmann
Milton Monti
Pedro Novais

PT
Carlito Merss
José Pimentel
Pedro Eugênio
Ricardo Berzoini

PPB
Fetter Junior
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB
Félix Mendonça
José Militão

Fernando Coruja
João Eduardo Dado

André de Paula
Lavoisier Maia
Marcos Cintra

Nice Lobão
Osvaldo Coelho

Rodrigo Maia
1 vaga

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale
Basilio Villani

Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

2 vagas

Carlos Eduardo Cadoca
João Henrique (Licenciado)

José Lourenço
Michel Temer

3 vagas

Aloizio Mercadante
Henrique Fontana

Milton Temer
1 vaga

Delfim Netto

Francisco Dornelles

Hugo Biehl

Jofran Frejat

Iberê Ferreira
Walfrido Mares Guia

Emerson Kapaz
1 vaga



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
1° Vice-Presidente: AntOnio do Valle (PMDB)
2° Vice-Presidente: Agnaldo Muniz (PPS)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
TItulares Suplentes

PSDB

PFL

PMDB

4 vagas

Geraldo Magela
Jaques Wagner
Paulo Delgado

André de Paula
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Gervásio Silva
Zezé Perrella

João Colaço
Osmânio Pereira

Sebastião Madeira
Veda Crusius

1 vaga

Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
1 vaga

PT

PSDB

PMDB
Anfbal Gomes
Jurandil Juarez
Silas Brasileiro
Teté Bezerra

PPB

PFL
Ayrton Xerêz (Licenciado)
Chico Sardelli
Costa Ferreira· vaga do PTB
Jaime Martins
José Thomaz NonO
Ney Lopes

Eduardo Barbosa
Feu Rosa
João Castelo
Zulaiê Cobra
1 vaga

PSDC

Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888 318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
2° Vice-Presidente: Costa Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

2 vagas

José Aleksandro
Juquinha

Alexandre Santos
Dr. Heleno

João Almeida
Léo Alcantara

Sebastião Madeira

Claudio Cajado
José Carlos Coutinho

Neuton Lima· vaga do PHS
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

Danilo de Castro
Expedito Júnior
Manoel Salviano
2 vagas

Costa Ferreira
Crescêncio Pereira Jr.
Deusdeth Pantoja
Rafael Greca
1 vaga

Bloco PL,PSL

Divaldo Suruagy

Bloco PSB,PC do B

PTN
1 vaga

PST

Sérgio Miranda
1 vaga

Cornélio Ribeiro
Eujácio Simões

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, sala 124
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

S.PART.
Fernando Zuppo • vaga do

Bloco PSB,PC do B
Dr. Evilásio (Deputado do PPB ocupa a vaga)
Wanderley Martins· vaga do
PT

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Clóvis Queiroz

Sérgio Novais

Eujácio Simões

Simão Sessim
1 vaga

2 vagas

Edir Oliveira
1 vaga

Eliseu Resende
Gilberto Kassab

Lael Varella
Santos Filho

Carlos Batata - vaga do
PSDB

Luiza Erundina

Lincoln Portela
Bloco PL,PSL

Emerson Kapaz
1 vaga

Bloco PSB,PC do B

PTB
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PDT,PPS

Almerinda de Carvalho
Enivaldo Ribeiro

Antonio Feijão

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958 318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Airton Roveda (PTB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Carlos Alberto Rosado· vaga do
PMDB
Francisco Garcia
FrancistOnio Pinto
Gervásio Silva
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Pompeo de Mattos

João Caldas

João Coser
PT

Virgflio Guimarães

João Grandão

Anfbal Gomes
Henrique Eduardo Alves

Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Márcio Matos· vaga do PFL
Nelson Trad

PTB

PPB
Dino Fernandes· vaga do PFL

Márcio Reinaldo Moreira· vaga do
Bloco PSB,PC do B

Pedro Henry
1 vaga

1 vaga

PHS
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PSDC

AntOnio do Valle
João Magalhães
Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Max Mauro

Luiz Fernando

Wigberto Tartuce

Roberto Argenta

Marcos de Jesus

João Magno
(Deputado do Bloco
PSB,PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

Agnaldo Muniz

(Deputado S.PART. ocupa
a vaga)



PMDB
1 vaga

Dr. Helena
Nicias Ribeiro

Paulo Feijó

Salvador Zimbaldi

PMDB
Marcos Lima
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
1 vaga

PT
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
1 vaga

PPB
José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes· vaga do PMDB

PTB
Airton Roveda

Renildo Leal

Bloco PDT,PPS
Airton Dipp
Olimpio Pires

Bloco PL,PSL
Alceste Almeida· vaga do Bloco
PSB,PC do B
Juquinha

PTB
Márcio Fortes

Osmânio Pereira
Raimundo Gomes de

Matos
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Edinho Bez
Salatiel Carvalho

2 vagas

Adão Pretto
Luiz Alberto

Walter Pinheiro

Ricardo Barros
Romel Anizio

Antônio Jorge
(Deputado do PSDB

ocupa a vaga)

Clementino Coelho
1 vaga

1 vaga

Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Hélio Costa
José Lourenço

Leur Lomanto

Marcelo Barbieri
Tadeu Filippelli
(Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga)

PT
Aloizio Mercadante
Jaques Wagner - vaga do
Bloco PL,PSL
Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Waldir Pires

PPB
Cunha Bueno
Francisco Dornelles
Jair Bolsonaro - vaga do Bloco
PDT,PPS
Marcus Vicente
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB

Edison Andrino
Igor Avelino
Maria Lúcia

Renato Vianna
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
3 vagas

Fernando Gabeira

José Dirceu

José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim

Celso Russomanno
Herculano Anghinetti

Júlio Redecker

Luis Carlos Heinze
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Vilmar Rocha· vaga do PTB
PSDB

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES 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 Suplentes

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa
a vaga)

Bloco PL,PSL

Airton Cascavel

Givaldo Carimbão

Tânia Soares

Cabo Júlio· vaga do Bloco
PL,PSL

Murilo Domingos
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

1 vaga

Alceste Almeida

Magno Malta

(Deputado do PST ocupa a
vaga)

Airton Dipp
(Deputado do Bloco PSB,PC

do B ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz· vaga do

Bloco PDT,PPS
Alexandre Cardoso

José Carlos Martinez

Sérgio Reis

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Bloco PDT,PPS
João Herrmann Neto - vaga do
PMDB
Neiva Moreira

Rubens Bueno

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

PST

Mário de Oliveira - vaga do PFL

De Velasco
(Deputado do Bloco PSB,PC
do B ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Aldo Rebelo

Eduardo Campos
Haroldo Lima - vaga do Bloco
PL,PSL
Pedro Valadares

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266 318-6992 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÃFICO

Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PL)
1° Vice-Presidente: Magno Malta (PL)

Jandira Feghali

Antonio Feijão
Antonio Kandir

Augusto Franco - vaga do
PMDB

Dr. Helena
Itamar Serpa

Manoel Salviano
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
Eraldo Tinoco - vaga do PPB

João Carlos Bacelar
José Carlos Fonseca Jr.

Luciano Pizzatto
Ney Lopes

Robson Tuma

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra

Arthur Virgflio

Feu Rosa
Jorge Wilson
José Teles· vaga do PPB
Luiz Carlos Hauly
Vitlorio Medioli • vaga do PPB
Veda Crusius

PFL
Aroldo Cedraz· vaga do PTB
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonô
Werner Wanderer
(Deputado do PST ocupa a
vaga)

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



PFL

2° Vice-Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
3° Vice-Presidente: Nair xavier Lobo (PMDB)
Titulares

Abelardo Lupion
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado

PSDB
Fátima Pelaes
Uno Rossi
Luiz Piauhylino
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PMDB

Suplentes

Luciano Pizzatto
Luis Barbosa

Paulo Octávio
Reginaldo Germano

Robson Tuma

Feu Rosa
José Teles

Luiz Ribeiro
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Vicente Caropreso

Damião Feliciano
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Lalre Rosado· vaga do
PFL
Lamartine Poselia
Osmar Terra
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Raimundo Gomes de Matos
Ricarte de Freitas

Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira

PMDB
Elcione Barbalho

Euler Morais
Jonival Lucas Junior

Waldemir Moka

4 vagas

PT
Elcione Barbalho
Nair xavier Lobo
Tadeu Filippelli
(Deputado do PST ocupa a vaga)

PT

Albérico Filho
Olavo Calheiros

2 vagas

Angela Guadagnin
Dr Rosinha
Fioravante
Henrique Fontana
Tarcisio Zimmerrnann

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza
Maria do Carmo Lara
Nelson Pellegrino
1 vaga

PPB
Edmar Moreira
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a
vaga)

PTB

Aloizio Mercadante
Marcos Rolim

Teima de Souza

Luisinho

Pedro Pedrossian

Almerinda de Carvalho
Dr. Benedito Dias
Jofran Frejat
José Unhares
Nilton Baiano - vaga do
PFL

PPB
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

3 vagas

PTB

PST
Wanderley Martins Jandira Feghali

Cabo Júlio· vaga do PMDB

José Roberto Batochio Eurlpedes Miranda
Rubens Bueno Regis Cavalcante

Bloco PL,PSL
Magno Malta· vaga do PPB Paulo José Gouvêa
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B

Deusdelh Pantoja
Eduardo Paes

João Ribeiro
Pauderney Avelino

Eduardo Seabra
Silas Câmara

1 vaga

Alceu Collares
Dr Hélio

João Eduardo Dado

Agnelo Queiroz
Miriam Reid • vaga do Bloco

PL,PSL
Vanessa Grazziotin • vaga do

Bloco PL,PSL
1 vaga

PFL

PST

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B
Ezidio Pinheiro

Jandira Feghali

Antônio Carlos Konder Reis
Gerson Gabrielli
Luciano Castro
Rodrigo Maia

Ivan Paixão
Serafim Venzon
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Dantas
1 vaga

Secretário(a): Gardene Maria Ferreira de Aguiar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 155
Telefones: 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 Múcio Monteiro (PSDB)
Titulares Suplentes

Remi Trinta Robério Araújo
(Deputado do PST ocupa a (Deputado do Bloco PSB,PC do B
vaga) ocupa a vaga)

1 vaga (Deputado do BIOCOo~~::aCv~;~

Eber Silva· vaga do Bloco
PL,PSL

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury

Armando Abflio
Jovair Arantes
Maria Abadia

Pedro Canedo

Yvonillon Gonçalves

1 vaga

Celcita Pinheiro
Crescêncio Pereira Jr.

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

Roberto Brant - vaga do PPB
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

PFL

PSDB

Edir Oliveira
Múcio Sá

Bloco PDT,PPS

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia

André de Paula
Cleuber Carneiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Milton Barbosa
(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa
a vaga)

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAl.. E FAMíLIA
Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
2° Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
3° Vice-Presidente: Ivan Paixão (PPS)
Titulares Suplentes



Bloco PSB,PC do B

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

PMDB

Giovanni Queiroz
João Sampaio

Vivaldo Barbosa

Ary José Vanazzi
Babá

Luiz Sérgio
Nilson Mourão

Pedro Celso

Cornélio Ribeiro
Oliveira Filho

Almir Sá
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Alex Canziani
Antonio Cambraia

(Licenciado)
Luiz Ribeiro

Narcio Rodrigues
Paulo Feij6

Viltorio Medioli

Zulaiê Cobra
(Deputado do PTB

ocupa a vaga)

Gustavo Fruet
Hermes Parcianello

Marcelo Castro
Marcos Lima
Osmar Terra

Tadeu Filippelli

2 vagas

Carlos Dunga
Iris Simões· vaga do

PSDB
José Militão

Silas Câmara
Bloco PDT,PPS

PTB

Affonso Camargo

Basflio Villani

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Roberto Rocha
(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)
2 vagas

Ben-hur Ferreira
Carlos Santana
João Coser
Orlando Fantazzini
Teima de Souza

PPB

PMDB
Albérico Filho
Gessivaldo Isaias
José Chaves
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira - vaga do Bloco
PSB,PC do B
Olavo Calheiros
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Zé Gomes da Rocha - vaga do PPB

PT

Bloco PL,PSL

Ary Kara • vaga do PFL

Duilio Pisaneschi

Márcio Matos
Romeu Queiroz

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

3 vagas

Oscar Andrade
Philemon Rodrigues

Jair Bolsonaro

2 vagas

Carlos Santana
Fioravante

João Magno

Coriolano Sales

Edinho Bez

Lafre Rosado

Nair Xavier Lobo
Tadeu Filippelli

Eurfpedes Miranda
Rubens Bueno

Bonifácio de Andrada
Expedito Júnior

Narcio Rodrigues

2 vagas

Evandro Milhomen
Tânia Soares· vaga do Bloco

PL,PSL

Robério Araújo
(Deputado do Bloco PSB,PC do

B ocupa a vaga)

PT

PPB

PTB
Arnaldo Faria de Sá - vaga do

PFL
José Carlos Elias

Nelson Marquezelli

(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PSDB

Wilson Braga

José Múcio Monteiro
Jovair Arantes
Ricardo Rique
(Deputado do PT ocupa a
vaga)
1 vaga

Freire Júnior
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
2 vagas

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim· vaga do PSDB
Pedro Celso· vaga do Bloco
PL,PSL
Professor Luizinho

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Herculano Anghinetti • vaga
doPMDB
João Tota
Pedro Henry
Ricardo Barros· vaga do
PMDB
1 vaga

Fernando Gonçalves

Luiz Antonio Fleury

Vanessa Grazziotin

Medeiros
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Duilio Pisaneschi (PTB)
1° Vice-Presidente: Márcio Matos (PTB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAl.. DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO
DAS NEGOCIAÇÕES DA ALCA - ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO

DAS AMÉRICAS.
Presidente: Heráclito Fortes (PFL)
1° Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSB,PC do B
Beto Albuquerque· vaga do PSDB
Gonzaga Patriota
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

Pedro Valadares
1 vaga

Carlos Alberto Rosado
PFL

Heráclito Fortes

Antônio Carlos Konder
Reis

lédio Rosa
João Mendes

Luiz Moreira
Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PFL

Aracely de Paula

Eliseu Resende
João Ribeiro
Lael Varella
Neuton Lima
Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

~ ,~-_.~,__-------------------



Bloco PSB,PC do B

José Carlos Fonseca Jr.
Marcondes Gadelha
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Ronaldo Caiado

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Feu Rosa
José Múcio Monteiro
Márcio Fortes
Narcio Rodrigues
Xico Graziano

PMDB

Eliseu Resende
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Danilo de Castro
Julio Semeghini

Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Marcos Afonso
1 vaga

Simão Sessim
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Ary Kara • vaga do PPB
Duilio Pisaneschi

Dr. Hélio

João Coser
1 vaga

PPB
Almir Sá

João Tota

PTB
Márcio Matos

PDT
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)

Gonzaga Patriota Beta Albuquerque
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Jurandil Juarez
Renato Vianna
Silas Brasileiro

Benito Gama
Edinho Bez

Gastão Vieira
Hélio Costa

Moacir Michelelto
Pedro Novais

Lincoln Portela João Caldas
S.PART.

Fernando Zuppo - vaga do PDT

Secretário(a): Mário Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318-7058
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR A
APLICAÇÃO DA LEI N° 9503, DE 1997, QUE "INSTITUI O

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO".
Presidente: Ary Kara (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Alberto
Orlando Fantazzini
Walter Pinheiro
1 vaga

PPB
Francisco Dornelles
Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra

PTB
José Militão
Roberto Jefferson

Bloco PDT,PPS
Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Bloco PL,PSL
Bispo Rodrigues
De Velasco

Bloco PSB,PC do B
Eduardo Campos
Inácio Arruda

PST
Divaldo Suruagy

PFL
Corauci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

PMDB
Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PSDB
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Márcio Fortes

PT

Arlindo Chinaglia
Fernando Gabeira

Luci Choinacki
Paulo Delgado

Eni Voltolini
Júlio Redecker

1 vaga

José Carlos Martinez
Sérgio Reis

Fernando Coruja
Ricardo Ferraço

Alceste Almeida
Magno Malta

Sérgio Novais
Socorro Gomes

1 vaga

Wilson Braga
2 vagas

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

1 vaga

Secretário(a): Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-7062318-7061
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 504-A, DE 2002, QUE"ACRESCENTA O
ART. 149-A À CONSTITUiÇÃO FEDERAL", AUTORIZANDO OS
MUNiCípIOS E O DF A INSTITUíREM CONTRIBUiÇÃO PARA

O CUSTEIO DO SERViÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Presidente: Osmar Terra (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Felter Junior (PPB)
Relator: Custódio Maltos (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Carlos Alberto Rosado Costa Ferreira
Claudio Cajado João Mendes
Cleuber Carneiro Lavoisier Maia
Gervásio Silva Neuton Lima
Rafael Greca Osvaldo Coelho
Werner Wanderer Pedro Irujo

PSDB
Custódio Mattos Julio Semeghini
Jovair Arantes Luiz Ribeiro
Luiz Carlos Hauly Salvador Zimbaldi
Luiz Piauhylino Sérgio Carvalho
Paulo Feijó 2 vagas
Sérgio Barros

PMDB
Anlbal Gomes Edinho Bez
Marcelo Teixeira Moacir Michelelto
Osmar Terra Norberto Teixeira
Roland Lavigne 3 vagas
Salatiel Carvalho
Wagner Rossi

PT
Fernando Ferro Jorge Biltar
Henrique Fontana Luiz Sérgio
Professor Luizinho 2 vagas
1 vaga

PPB
Dilceu Sperafico 3 vagas
Felter Junior
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Antônio Jorge Airton Roveda
Márcio Matos 1 vaga

Bloco PDT,PPS



Secretário(a): José Maria Aguiar
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-8428
FAX: (Oxx61) 318-2140

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
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: José Janene (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Lincoln Portela

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

Maria Elvira
3 vagas

Cesar Bandeira

Francisco Coelho
João Mendes

José Carlos Fonseca Jr.
Sérgio Barcellos

2 vagas

PFL

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Márcio Fortes

Saulo Pedrosa
(Deputado do PPS ocupa a vaga)
PT

PSDB

PMDB

Bloco PL,PSL
Robério Araújo

Antônio Carlos Konder
Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha
(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Benito Gama
Darcfsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Leur Lomanto - vaga do
PFL
Luiz Bittencourt
Rita Camata

PHS
(Deputado do Bloco PDT,PPS ocupa a
vaga)

Secretário(a): HELOISA PEDROSA DINIZ
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318.6874
FAX: 318.2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995, QUE "ESTABELECE O
PARLAMENTARISMO".

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Badu Picanço
Remi Trinta

Gonzaga Patriota
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça
Bezerra

Sérgio Barcellos
3 vagas

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcãntara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

Eurlpedes Miranda
Rubens Furlan

PST
Divaldo Suruagy

João Herrmann Neto
José Roberto Batochio

Juquinha
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida
Tânia Soares

Bloco PL,PSL

Bloco PFL,PST
Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado

Gilberto Kassab

lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

Bloco PSDB,PTB

PMDB
Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis
Zé fndio
1 vaga

PT

6 vagas Fernando Gabeira •
vaga do PV
Gilrnar Machado
João Paulo
José Genorno
Milton Temer

Eduardo Jorge

Virgflio Guimarães
2 vagas

PPB

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida
1 vaga

PV

Bloco PSB,PC do B
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Bispo Wanderval Magno Malta - vaga do PTB

Paulo José Gouvêa

PTB

1 vaga

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Wagner Salustiano

Fernando Gonçalves
(Deputado do Bloco

PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a vaga)
PDT

Cunha Bueno
Fetter Junior
Nelson Meurer

Neiva Moreira

Duilio Pisaneschi

Eduardo Seabra
Enivaldo Ribeiro

Romel Anizio
Simão Sessim

2 vagas

Arlindo Chinaglia
Iara Bernardi
Padre Roque

1 vaga

José Roberto Batochio
Márcio Bittar

PPB

Bloco PDT,PPS

Gerson Peres
José Janene
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Airton Dipp
Pompeo de Mattos· vaga do PHS
Regis Cavalcante

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



Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefones: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
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)
Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

PPS
Ricardo Ferraço - vaga do PSDB

1 vaga

Eujácio Simões

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

Fernando Ferro
Luiz Alberto

VirgUio Guimarães

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonle

Djalma Paes
Tania Soares

B.Sá
Inaldo Leitão

José Teles
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feij6
(Deputado do Bloco PFL,PST

ocupa a vaga)
2 vagas

Clementino Coelho
1 vaga

Carlos Alberto Rosado
Claudio Cajado· vaga do Bloco

PSDB,PTB
Francisco Coelho

José Thomaz Nonô
Osvaldo Coelho

Paes Landim

Wilson Braga

PT

PHS

PPB

PMDB

Bloco PL,PSL

Bloco PFL,PST

Bloco PDT,PPS

Bloco PSDB,PTB

Bloco PSB,PC do B

Auguslo Farias
João Leão
1 vaga

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
1 vaga

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

2 vagas

Haroldo Lima
Pedro Valadares

João Caldas

Cleuber Carneiro

Jorge Khoury

José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa
(Licenciado)

Armando Abflio
Arnon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro

Manoel Salviano
Nelson Otoch

PFL,PST
PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefones: 318-8783
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999, QUE .. ALTERA O ART. 159
PARA INSTITUIR O FUNDO NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DO SEMI·ÁRIDO E PREVÊ SUAS
FONTES DE RECURSOS".

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)
Titulares Suplentes

Geraldo Magela
João Coser

José Pimentel

2 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

(Licenciado)
Félix Mendonça

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

Zila Bezerra

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo

1 vaga

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Pedro Chaves

Salatiel Carvalho

1 vaga

Eliseu Moura
Herculano Anghinetli

João Pizzolatli

PMDB
Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Max Rosenmann· vaga do Bloco
PSDB,PTB
Paulo Lima
Pedro Novais

Bloco PFL,PST

Bloco PSDB,PTB

PT

PPB
Delfim Netlo
Enivaldo Ribeiro
Fetler Junior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

Bloco PSB,PC do B

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Rubem Medina
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)
1 vaga

Aloizio Mercadante
Milton Temer· vaga do PV
Pedro Eugênio - vaga do Bloco
PDT,PPS
Ricardo Berzoini
1 vaga

Antonio Kandir

Danilo de Castro

Edir Oliveira
Manoel Salviano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PT
ocupa a vaga)

Secretário(a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo I - Pavimento Superior s/165-B
Telefones: 318-7064
FAX: 318-2140

Bloco PDT, PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga) Emerson Kapaz
1 vaga Neiva Moreira

Bloco PL,PSL
Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos
Raimundo Santos· vaga do Bloco

1 vaga 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999, QUE "INCLUI ARTIGO NO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARA AS REGiÕES NORTE, NORDESTE E CENTRO-OESTE.

Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Relator: Lalre Rosado (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN

Telefones: 318-8790
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
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).

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatli (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

4 vagas

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)

2 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Nilson Pinto
(Deputado do PMDB

ocupa a vaga)
2 vagas

Hermes Parcianello
Max Rosenmann· vaga

do PSDB
Roland Lavigne - vaga

doPFL
5 vagas

PPB

PFL
Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa (Licenciado)

Sérgio Barcellos

Vilmar Rocha
Zezé Perrella

PSDB

Igor Avelino

João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé fndio

PMDB
Ana Catarina

Anlbal Gomes

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho

Rafael Guerra

Zulaiê Cobra
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PT
Marcos Afonso
Pedro Eugênio - vaga do Bloco
PSB,PC do B
3 vagas

Pedro Chaves
6 vagas

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Zenaldo Coutinho
(Deputado do Bloco PL,PSL

ocupa a vaga)
2 vagas

Cesar Bandeira
Francisco Coelho

Gerson Gabrielli
José Thomaz Nonô

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Yvonilton Gonçalves - vaga do
PPB

1 vaga

Jorge Bittar
Pedro Eugênio - vaga do PV

3 vagas

PT

PFL

PPB

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Lafre Rosado
Luiz Bittencourt
1 vaga

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano

Maria Abadia

Marisa Serrano
Rommel Feij6

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho
Salomão Cruz - vaga do
PPB
1 vaga

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B

Bloco PSB,PC do B

Bloco PL,PSL

1 vaga

Remi Trinta

Pompeo de Mattos

(Deputado do PPS
ocupa a vaga)

Hugo Biehl
Romel Anizio

1 vaga

Renildo Leal
1 vaga

Airton Cascavel - vaga
doPV

PDT

Cunha Bueno
João Pizzolalti
1 vaga

PTB

PV

(Deputado do PPS ocupa a vaga)

PPS

Regis Cavalcante - vaga do PV

Max Mauro
Romeu Queiroz· vaga do PSDB
1 vaga

(Deputado do Bloco
PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do PT ocupa a vaga)

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Almeida de Jesus
Eber Silva - vaga do PDT

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro

Sérgio Novais

Almeida de Jesus
Juquinha - vaga do Bloco

PSDB,PTB

Serafim Venzon

João Herrmann Neto

PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT

PPS

Roberto Balestra
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

1 vaga

Enio Bacci

Eujácio Simões

Inácio Arruda

Cleonâncio Fonseca
Wigberto Tartuce
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Agnaldo Muniz
Clementino Coelho - vaga
doPV

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)



Claudio Cajado
Francisco Coelho

Lael Varella
Pedro Fernandes

Werner Wanderer
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
1 vaga

PFL
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima

Pedro Irujo

1 vaga

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7058
FAX: 318-2140

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 TERRITÓRIOS"
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
20Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares SuplentesBloco PSDB,PTB

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Zila Bezerra - vaga do PFL

1 vaga

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Márcio Matos - vaga do PT
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefones: 318-8428
FAX: 318-2140

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 ATRIBUiÇÕES DE VICE-

PREFEITO".
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)
Titulares Suplentes

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Bloco PMDB,PST,PTN
Cezar Schirmer

Eber Silva - vaga do PDT
5 vagas

PFL

Annando Monteiro
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
2 vagas

PMDB
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
4 vagas

PSDB

1 vaga

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Professor Luizinho

1 vaga
PPB

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

PDT

PT

PTB

André Benassi
B.Sá

Expedito Júnior· vaga do PFL
Fátima Pelaes

Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Mário Negromonte - vaga do PSDB
Ricardo Barros

PPS

Bloco PSB,PC do B
José Antonio AlmeidaJandira Feghali

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Pedro Eugênio - vaga do
PPS
2 vagas

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
1 vaga

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Yeda Crusius

Secretário(a): Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, sI 165-B
Telefones: 318-7061
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E

Fernando Coruja 1 vaga
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

João Caldas Almeida de Jesus
1 vaga

1 vaga

Agnaldo Muniz

4 vagas

Pedro Pedrossian • vaga do
PFL

Telmo Kirst
2 vagas

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

Marcos Cintra • vaga do Bloco
PL,PSL

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

2 vagas
PT

PPB

(Deputado do Bloco
PMDB,PST,PTN ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B
Haroldo Lima
Sérgio Novais· vaga do PV

Bloco PL,PSL
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)
Almeida de Jesus

PPS

Pedro Henry

Simão Sessim
1 vaga

Rubens Furlan
PV

(Deputado do Bloco PSB,PC
do B ocupa a vaga)

S.PART.
Fernando Zuppo - vaga do PDT

Vic Pires Franco

1 vaga

Aracely de Paula
Francistônio Pinto

Joaquim Francisco

Paulo Braga

PDT
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

Avenzoar Arruda
(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)
2 vagas

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho



PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO 137, DE 1999, QUE "ESTABELECE LIMITE

PARA REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU PENSÃO,
APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES PÚBLICOS E AO

MINISTÉRIO PÚBLICO". (SUBTETO)
Presidente: Gastão Vieira (PMOB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2" Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PMOB)
Relator: Vicente Arruda (PSOB)
Titulares Suplentes

PFL

PMDB

PSDB

Carlos Santana
Nelson Pellegrino

2 vagas

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
Reginaldo Gennano

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

1 vaga

Antonio Feijão
Arnon Bezerra

Feu Rosa

Zenaldo Coutinho

(Deputado do Bloco
PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a

vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PT

PFL

PPB

PSDB

PMDB
Max Rosenmann· vaga do PSDB

Mendes Ribeiro Filho
5 vagas

Hélio Costa
Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Tadeu Filippelli
1 vaga

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Moroni Torgan - vaga do
PSDB
Wilson Braga

Geraldo Magela
José Genorno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

Uno Rossi
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do Bloco
PSB,PC do B ocupa a vaga)

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA. (SEGURANÇA
PÚBLICA)

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi

Osvaldo Reis

2 vagas

Henrique Fontana
José Genofno

2 vagas

Alexandre Santos
Or. Heleno

Jutahy Junior
Uno Rossi

Nicias Ribeiro
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

Nice Lobão
Paulo Braga

Robson Tuma
Wilson Braga

Yvonilton Gonçalves· vaga do
PPB

3 vagas

Darci Coelho
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz NonO

Luciano Castro

Paes Landim
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa

Vicente Arruda

Geraldo Magela
3 vagas

PT

PPB

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jonival Lucas Junior· vaga do
PPB
Jorge Alberto
2 vagas

Hugo Biehl

Ibrahim Abi-ackel

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Walfrido Mares Guia
1 vaga

PDT

Gerson Peres
Marcus Vicente - vaga do

PSDB

Romel Anizio

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Edmar Moreira
Marcus Vicente· vaga do
PSDB
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá • vaga
doPPB
Luiz Antonio Fleury

Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB

Roberto Jefferson

PDT
Eurfpedes Miranda Fernando Coruja

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB,PC do B

Alexandre Cardoso
Bloco PSB,PC do B

Dr. Evilásio

Eurfpedes Miranda

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins - vaga do
PSDB

1 vaga

Agnelo Queiroz

1 vaga
PPS

1 vaga Cabo Júlio
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Badu Picanço • vaga do PSDB
Paulo José Gouvêa

PPS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, s/168-A
Telefones: 318-843718418
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
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

Regis Cavalcante

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-6874

1 vaga

.. __..._~-------_._-_._-------------------_.-------



PPS

Bloco PSB,PC do B

Ricardo Ferraço • vaga do
PSDB

Eduardo Campos Sérgio Miranda
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos

Dr. Benedito Dias
José Linhares

1 vaga

Marcos de Jesus
Robério Araújo

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro

Chico Sardelli
Gervásio Silva

lédio Rosa
Lavoisier Maia

2 vagas

6 vagas

1 vaga

Henrique Fontana
José Pimentel

Ricardo Berzoini
1 vaga

Ivan Paixão
Pompeo de Mattos

Alex Canziani
André Benassi

Armando Abflio
Itamar Serpa

José Múcio Monteiro
1 vaga

Fernando Gonçalves
Márcio Matos

José de Abreu

Bloco PSB,PC do B

PTN

PPB

PT

PFL
André de Paula
Francisco Coelho
João Mendes
Luis Barbosa
Paes Landim
Sérgio Barcellos

Bloco PL,PSL

PMDB
Lalre Rosado
Lamartine Posella
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Terra
Osvaldo Biolchi
Teté Bezerra

PTB

Almerinda de Carvalho
Jofran Frejat
Nilton Baiano

Bloco PDT,PPS

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Paulo Paim

Agnelo Queiroz
1 vaga

Medeiros
Remi Trinta

Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Seabra

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Eduardo Barbosa
Léo Alcântara
Pedro Canedo
Ricardo Rique
Vicente Caropreso

Alceu Collares
Regis Cavalcante

Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-8437 318-8418
FAX: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 179-A, DE 1999, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO INCISO li, DO § 1°, DO ART. 40, COM A REDAÇÃO DADA

PELA EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20/98,
ESTABELECENDO A IDADE DE SETENTA E CINCO ANOS
PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA NO SERViÇO

PÚBLICO.
Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lafre Rosado (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Nilton Baiano (PPB)
Relator: Paes Landim (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 170-A
Telefones: (Oxx61) 318-7066
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

Virgflio Guimarães
1 vaga

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
Pedro Pedrossian • vaga do

PFL
1 vaga

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

1 vaga

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
3 vagas

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Eduardo Paes· vaga do PTB

João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

Wilson Braga
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

Enio Bacci
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia (Licenciado)
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano

1 vaga

PT

PFL

PSDB

PMDB

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Antonio Kandir
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Márcio Fortes
Nilo Coelho
Sampaio Dória - vaga do PPB
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Fetter Junior
João Pizzolatti
Romel Anizio
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB

Eurlpedes Miranda

1 vaga

Félix Mendonça

José Militão - vaga do PSDB
Walfrido Mares Guia

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima
1 vaga

PPB

PDT

Eliseu Resende
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Ronaldo Caiado

S.PART.
Fernando Zuppo • vaga do PDT

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL". (REFORMA
TRIBUTÁRIA)

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes



Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais -Anexo II - Sala 165-b
Telefones: 3187064/3187060
FAX: 3182140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 281.A, DE 2000, QUE "DÁ NOVA

CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "ALTERA O ART. 42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, PRORROGANDO, POR
DEZ ANOS, A APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS RECURSOS

DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS REGiÕES CENTRO-OESTE
E NORDESTE"

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PHS
(Deputado do Bloco PFL,PST
ocupa a vaga)

Darci Coelho
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Pauderney Avelino - vaga do
PHS
Ronaldo Caiado
Wilson Braga
1 vaga

1 vaga

Cezar Schirmer
Lafre Rosado

4 vagas

João Paulo
3 vagas

Fernando Coruja

Cleuber Carneiro
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

1 vaga

1 vaga

Eujácio Simões

Suplentes

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

Regis Cavalcante

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
sampaio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

PFL

PFL

Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
3 vagas

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra - vaga do Bloco PL,PSL
Paulo Marinho
Vilmar Rocha
1 vaga

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Roberto Jefferson

Bloco PMDB,PST,PTN

Bloco PSDB,PTB

Presidente:
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Uns (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)
Titulares

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

PDT

PPB

PT

José Roberto Batochio
Bloco PSB,PC do B

José Antonio Almeida
Bloco PL,PSL

(Deputado do PFL ocupa a vaga)
PPS

Eni Voltolini
Ibrahim Abi-ackel - vaga do PHS
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Agnaldo Muniz
PHS

(Deputado do PPB ocupa a vaga)

Francisco Rodrigues
Laura Carneiro

REDAÇÃO AO INCISO I DO § 1° DO ART. 73 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE

NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7063
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO, N° 294, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1° DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSIÇOES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - BATALHÃO SUEZ
Presidente: Iberê Ferreira (PTB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PPB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Ben-hur Ferreira
Fernando Ferro

José Pimentel

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro

Paes Landim

Vilmar Rocha
1 vaga

Euler Morais
19or Avelino

Jonival Lucas Junior
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
1 vaga

PT

PPB

PMDB

Regis Cavalcante
1 vaga

Marcos de Jesus

2 vagas

Bloco PL,PSL

Eliseu Moura
João Leão· vaga do Bloco

PSDB,PTB
Márcio Reinaldo Moreira

(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

Bloco PDT,PPS

Bloco PFL,PST

Bloco PSDB,PTB
Iberê Ferreira - vaga do PPB

Uno Rossi
Lúcia Vânia

Ricardo Rique
Ricarte de Freitas

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

3 vagas

Bloco PSB,PC do B

Antônio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles

Murilo Domingos

Nilo Coelho
Paulo Mourão

Avenzoar Arruda
João Grandão
1 vaga

Geovan Freitas
Marcelo Castro
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra
1 vaga

Enivaldo Ribeiro

Pastor Amarildo

Roberto Balestra

Clementino Coelho
Neiva Moreira

Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Eujácio Simões



Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-8
Telefones: 318-7063
FAX: 3182140

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".

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)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB

Bloco PFL,PST
Arolde de Oliveira (Licenciado)

Átila Lins - vaga do Bloco PSDB,PTB
Jaime Fernandes

Bonifácio de Andrada
José Carlos Martinez

(Deputado do Bloco PFL,PST ocupa a
vaga)

5 vagas

1 vaga

2 vagas

2 vagas

De Velasco

Luisinho
2 vagas

Esther Grossi
Padre Roque

1 vaga

Gastão Vieira
José Borba

Mauro Lopes
Osmar Terra

Osvaldo Reis
Waldemir Moka

Darci Coelho
lédio Rosa

Jaime Martins
Lavoisier Maia

Neuton Lima
Paulo Gouvêa

Osmar Serraglio
Paulo Lima

4 vagas

Arlindo Chinaglia
Iara Bernardi

José Genolno

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Vicente Arruda

Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Lael Varella
Lavoisier Maia

Roberto Pessoa (Licenciado)
1 vaga

PT

PPB

PMDB

PTN

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

André de Paula
Átila Lins
Chico Sardelli
Francisco Rodrigues
Nice Lobão
Robson Tuma

PT

Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi
Inaldo Leitão
Narcio Rodrigues
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

PMDB

Marcos Afonso
Milton Temer
Paulo Delgado

Antônio do Valle
Freire Júnior
José Priante
Pedro Novais
Renato Vianna
Zé fndio

PFL

PSDB

Oliveira Filho

1 vaga

João Sampaio
1 vaga

Eduardo Campos
Jandira Feghali

Dino Fernandes
José Linhares
Marcus Vicente

Gilmar Machado
Iara Bernardi
1 vaga

Dr. Antonio Cruz
Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior
Osvaldo Biolchi
Themlstocles Sampaio

Nice Lobão
Paes Landim
1 vaga

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61)318-8790
FAX: (Oxx61)318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 347.A, DE 1996, QUE DÁ NOVA REDAÇAO
AO § 2° DO ART. 57 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

Presidente: Antônio do Valle (PMDB)
1° Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: João Leão (PPB)
Relator: Narcio Rodrigues (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Cabo Júlio

Airton Cascavel

6 vagas

4 vagas

João Tota
2 vagas

Serafim Venzon

Gilberto Kassab
Neuton Lima

Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

1 vaga

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PPS

Bloco PSB,PC do B

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Alexandre Santos
Lidia Quinan

Luiz Piauhylino

Márcio Fortes
Márcio Matos
Marisa Serrano
Rafael Guerra
1 vaga

1 vaga

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro
Joel de Hollanda

Paulo Baltazar

Eujácio Simões

Carlos Santana
Marcos Afonso
2 vagas

PSDB

PDT

PMDB

Almir Sá
Dino Fernandes - vaga do PSDB
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PTB
Iberê Ferreira - vaga do PPB
Murilo Domingos
Sérgio Reis - vaga do PSDB

Neiva Moreira

PPB

Edison Andrino
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
3 vagas

Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
Rommel Feijó
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PT

Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
Yvonilton Gonçalves - vaga do PPB
2 vagas



Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 170-A
Telefones: (Oxx61) 318-8782
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
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 ARTIGO 128 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

PSDB

PFL

PMDB
Coriolano Sales· vaga do PDT

Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

4 vagas

Max Mauro
1 vaga

6 vagas

Anivaldo Vale
Expedito Júnior

Nicias Ribeiro

3 vagas

Celcita Pinheiro
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
José Melo· vaga do PHS

Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

1 vaga

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

PT

PFL

PSDB

PMDB

Nelson Marquezelli
1 vaga

Enio Bacci

Átila Lins
Francisco Garcia
Luciano Castro
Luis Barbosa
Pauderney Avelino
Salomão Cruz

Confúcio Moura
José Priante
Jurandil Juarez
Pedro Chaves
Pedro Novais
Renato Vianna

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida Djalma Paes

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefones: 318-8428

Antonio Feijão
Arthur Virgflio
Fátima Pelaes
Sebastião Madeira· vaga do
PHS
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zenaldo Coutinho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N°412·A, DE 2001, QUE "ALTERA0 ATO
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS PARA INSTITUIR O FUNDO DE

DESENVOLVIMENTO DA AMAZÕNIA OCIDENTAL".
Presidente: Luiz Fernando (PPB)
1° Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Átila Lins (PFL)
Titulares Suplentes

2 vagas

Eber Silva

José Carlos Elias
Zila Bezerra

Airton Dipp
1 vaga

Teima de Souza

Alceste Almeida
Almeida de Jesus

Suplentes

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Marcondes Gadelha
Nice Lobão

Robson Tuma

2 vagas

Almerinda de Carvalho
AlmirSá

Herculano Anghinetti
PTB

PST

PPB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Giovanni Queiroz
Rubens Bueno

Francisco Dornelles
João Leão
Márcio Reinaldo Moreira

Bispo Rodrigues
Juquinha

Professor Luizinho

Félix Mendonça
Josué Bengtson

Divaldo Suruagy

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

Átila Lins
Corauci Sobrinho
Gervásio Silva
Luis Barbosa
Neuton Lima
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
1 vaga

Albérico Filho
Gustavo Fruet
4 vagas

Presidente:
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PTB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
TItulares

PPB
Almerinda de Carvalho· vaga do
PFL

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

4 vagas

Augusto Farias

Gerson Peres
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Ary Kara • vaga do PPB

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

PT
4 vagas

Eurico Miranda

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá • vaga do

PPB

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão
1 vaga

Gerson Peres
João Tota
Luiz Fernando

Silas Câmara
Zila Bezerra

Agnaldo Muniz
Eurfpedes Miranda

Alceste Almeida
Robério Araújo

Vanessa Grazziotin

PPB

PTB

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B

4 vagas

Almir Sá
Dr. Benedito Dias

1 vaga

Eduardo Seabra
1 vaga

Airton Cascavel
Giovanni Queiroz

Oscar Andrade
Raimundo Santos

Socorro Gomes



1 vaga 1 vaga doB

Secretário(a}: Eveline de Carvalho Alminta
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-8430
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 474·A, DE 2001, QUE "APERFEiÇOA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E O FINANCIAMENTO DA

SEGURIDADE SOCIAL, ESTABELECE NORMAS DE
TRANSiÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
1° Vice-Presidente: André Benassi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
Titulares Suplentes

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Secretário(a}: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-8790
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 534-A, DE 2002, QUE "ALTERA O ART.
144 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS

COMPETÊNCIAS DA GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA
GUARDA NACIONAL".

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Chico Sardelli (PFL)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PHS
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PFL
Carlos Alberto Rosado
Jorge Khoury
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Paulo Marinho
Roberto Pessoa (Licenciado)

PSDB
Adolfo Marinho
Affonso Camargo
Alberto Goldman
Alex Canziani
Alexandre Santos
André Benassi

PMDB
Armando Monteiro
Carlos Eduardo Cadoca
Coriolano Sales
Marcelo Castro
Moacir Micheletlo
Silas Brasileiro

PT
José Pimentel
Luiz Alberto
Pedro Eugênio
Ricardo Berzoini

PPB

Chico Sardelli
Gervásio Silva

lédio Rosa
Jaime Martins

Pedro Irujo
Rodrigo Maia

6 vagas

Max Rosenmann
Wilson Cignachi

4 vagas

4 vagas

PFL
Abelardo Lupion
Chico Sardelli
Eduardo Paes
Joaquim Francisco
Moroni Torgan
Zezé Perrella

PSDB
Custódio Mattos
Feu Rosa
Lino Rossi
Luiz Piauhylino
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PMDB
Hélio Costa
João Magalhães
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo
Roland Lavigne
Tadeu Filippelli

PT
Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Carlos Santana
Geraldo Magela

PPB
Edmar Moreira
Gerson Peres
Jair Bolsonaro

Francisco Garcia
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Paulo Gouvêa
Salomão Cruz
Wilson Braga

Arnon Bezerra
Luiz Ribeiro
Paulo Feijó

Wilson Santos
2 vagas

Dr. Antonio Cruz
5 vagas

4 vagas

Vadão Gomes
2 vagas

Secretário(a}: Heloisa Maria M. Pedrosa Diniz

PST

1 vaga

Cabo Júlio· vaga do Bloco
PSB,PC do B

Magno Malta
Remi Trinta

Márcio Bitlar
1 vaga

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Inácio Arruda
(Deputado do PST ocupa a vaga)
PHS

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

PTB

Airton Cascavel
Neiva Moreira

Bloco PL,PSL

Arnaldo Faria de Sá
Edir Oliveira - vaga do PHS
Luiz Antonio Fleury

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B

Bloco PDT,PPS

Airton Dipp
1 vaga

Dr. Evilásio
1 vaga

Iberê Ferreira
José Militão

1 vaga

Almeida de Jesus
Remi Trinta

Augusto Nardes
Eni Voltolini

Luis Carlos Heinze
PTB

Agnaldo Muniz
João Eduardo Dado

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

Bloco PDT,PPS

Luciano Bivar
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz
(Deputado do PHS ocupa a vaga)

PTN
(Deputado do PST ocupa a vaga)

PST
Divaldo Suruagy· vaga do PTN

PHS
Roberto Argenta • vaga do Bloco PSB,PC

Bloco PL,PSL

Dilceu Sperafico
Fetler Junior
Hugo Biehl



Secretário(a): Francisco Lopes
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7066
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 575-A, DE 1998, QUE"ALTERA O INCISO
IV, DO ART. 20, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (EXCLUINDO

DOS BENS DA UNIÃO OU DOS ESTADOS AS ILHAS

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-6874
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 550-A, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
ANTÔNIO FEIJÃO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

ART. 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÔES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, ALTERA O PRAZO DE VIGÊNCIA DA ZONA

FRANCA DE MANAUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
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)
Titulares Suplentes

Bloco PFL,PST

OCEÂNICAS E COSTEIRAS QUE INTEGRAM O TERRITÓRIO
DE MUNiCípIO).

Presidente: Nilo Coelho (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlilo Merss (PT)
3° Vice-Presidente: Themfstocles Sampaio (PMDB)
Relator: Eni Voltolini (PPB)
Titulares Suplentes

João Coser
3 vagas

Sérgio Reis
1 vaga

Gastão Vieira
5 vagas

2 vagas

José Teles
Lidia Quinan

Paulo Feijó
3 vagas

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro

1 vaga

Roberto Argenta

Regis Cavalcante
1 vaga

De Velasco
Raimundo Santos

André de Paula
Francistônio Pinto

lédio Rosa
José Carlos Coutinho

Mauro Fecury
Neuton Lima

PPB

PT

Eduardo Paes
Gervásio Silva
José Carlos Fonseca Jr.
Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes
Santos Filho

Carlilo Merss
Fernando Gabeira
Jaques Wagner
1 vaga

PFL

PMOB
Darcfsio Perondi - vaga do PHS
Edison Andrino
Gustavo Fruet
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Themfstocles Sampaio

Bloco PSB,PC do B

Alexandre Santos
João Castelo
Nilo Coelho
Ricardo Rique
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Bloco POT,PPS

PSOB

PTB

Bloco PL,PSL

Socorro Gomes
1 vaga

Fernando Coruja
João Herrmann Neto

Eni Voltolini
João Pizzolatti
Leodegar Tiscoski

Fernando Gonçalves
1 vaga

PHS
(Deputado do PMOB ocupa a vaga)

Ronaldo Vasconcellos
Valdeci Paiva

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-7051
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 598-A, DE 1998, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DAS LETRAS "A", "B", "C" E "O" 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 (PMOB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Almir Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

2 vagas

Odilio Balbinolti
Pedro Canedo

Sérgio Carvalho
Sérgio Reis
Zila Bezerra

3 vagas

Robério Araújo

1 vaga

Damião Feliciano
5 vagas

Giovanni Queiroz
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Luciano Castro

Mauro Fecury
Salomão Cruz

Sérgio Barcellos
1 vaga

Orlando Fantazzini
2 vagas

Bloco PL,PSL

PT

Bloco PSOB,PTB

Bloco POT,PPS

PMOB

PPB

Antonio Feijão
Arthur Virgilio
Josué Bengtson
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Silas Câmara
Vicente Arruda
1 vaga

Átila Lins
Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Luis Barbosa - vaga do PHS
Pauderney Avelino
2 vagas

Bloco PSB,PC do B

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Igor Avelino
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Marcos Afonso
Nilson Mourão
1 vaga

Dr. Benedito Dias
João Tota
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Vanessa Grazziotin

Airton Cascavel
Eurlpedes Miranda

Raimundo Santos
PHS

(Deputado do Bloco PFL,PST ocupa a
vaga)



Bloco PSB,PC do B

Titulares

Atíla Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Jairo Carneiro
José Rocha
Neuton Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos
1 vaga

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Lafre Rosado
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
1 vaga

João Paulo
Orlando Fantazzini
Pedro Celso

Suplentes
Bloco PSDB,PTB

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro
Osmânio Pereira

Rommel Feijó
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra
1 vaga

Bloco PFL,PST
Antônio Carlos Konder Reis

Francistônio Pinto
Mauro Fecury

Osvaldo Coelho
Paulo Gouvêa

1 vaga
PMDB

Asdrubal Bentes
Osvaldo Reis

4 vagas

PT
3 vagas

Glycon Terra Pinto

Lu iz Bittencourt

Saraiva Felipe
4 vagas

Ayrton Xerêz (Licenciado).
vaga do PPS
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
2 vagas

Adão Pretto

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

Cleonâncio Fonseca

Dilceu Sperafiea

Hugo Biehl

Pompeo de Mattos

Elcione Barbalho
Jonival Lucas Junior - vaga do

PPB
Moacir Micheletto

5 vagas
PFL

Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Zezé Perrella

2 vagas

PT
Fernando Gabeira - vaga do

PPS
João Grandão

Marcos Afonso
2 vagas

PPB
Augusto Nardes

(Deputado do Bloco
PMDB,PST,PTN ocupa a vaga)

1 vaga
PDT

Fernando Coruja

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: (61) 318-7058
FAX: (61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998 QUE "ACRESCE INCISO
AO ART. 20 DA CONSTITUIÇÀO FEDERAL" (INCLUI ENTRE

OS BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Odllio Balbinotti
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Walfrido Mares Guia - vaga do
PHS
Xico Graziano

1 vaga

Valdeci Paiva

1 vaga

PFL

PPS

(Deputado do PT ocupa a vaga)

PHS

Atila Lins
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Pauderney Avelino

Pedro Irujo
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

Bloco PL,PSL

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

Paulo José Gouvêa

Socorro Gomes

(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Secretário(a): Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefones: 318-7062/318-7061
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 5° DO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 04, 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 OS HOUVER

SUCEDIDO OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES
ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA ÀQUELA.

(INELEGIBILIDADE)
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PPB)
Titulares Suplentes

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alc<'lntara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Linealn Porteia
PV

1 vaga

2 vagas

2 vagas

PPB
3 vagas

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Eni Voltolini
Gerson Peres
Marcus Vicente

2 vagas

1 vaga

Márcio Bittar
1 vaga

Alceste Almeida



1 vaga

Jorge Alberto
Norberto Teixeira
Paulo Lima
3 vagas

1 vaga
PMDB

Hermes Parcianello
Osvaldo Reis

Zé lndio
3 vagas

PSDB

Marcos Cintra • vaga do Bloco
PL,PSL
Paulo Octávio
Rodrigo Maia· vaga do Bloco
PSDB,PTB
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Yvonilton Gonçalves - vaga
doPPB

Zezé Perrella

2 vagas

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Vicente Arruda
1 vaga

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântara
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
1 vaga

PT
Fernando Gabeira • vaga do PV

Jorge Bittar

Professor Luizinho
2 vagas

Marcos Rolim • vaga do PV
Pedro Eugênio· vaga do

PPS
4 vagas

PT PPB

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB,PC do B

Sérgio Novais José Antonio Almeida
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio

Secretário(a): Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 168-A
Telefones: 318-7062
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 1483, DE 1999, QUE "INSTITUI A

FATURA ELETRÕNICA E A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÕNICO"

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 Suplentes

PDT

PTB 1 vaga

Valdeci Paiva

6 vagas

Cleuber Carneiro
Gervásio Silva

Gilberto Kassab
Jaime Fernandes

José Carlos Aleluia
1 vaga

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Celso Russomanno
Luisinho - vaga do PDT

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

1 vaga

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Armando Abilio
Arnaldo Faria de Sá • vaga do

PPB
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Renildo Leal

2 vagas

PMDB

Bloco PFL,PST

PDT

Dr. Hélio

1 vaga

Cunha Bueno
Eliseu Moura

Wigberto Tartuce

Bloco PSB,PC do B

Bloco PL,PSL
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS

Emerson Kapaz

Ricardo Ferraço - vaga do Bloco
PSDB,PTB

PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

Claudio Cajado
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Santos Filho
1 vaga

Darcfsio Perondi

Carlos Mosconi

Iris Simões

Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Bloco PSDB,PTB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE "DISPÕE SOBRE

O ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE

SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.
Presidente: Zé fndio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)
Titulares Suplentes

4 vagas

Josué Bengtson

Regis Cavalcante

7 vagas

Augusto Franco
Iris Simões

Márcio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Francisco Rodrigues
José Carlos Fonseca Jr.

Moroni Torgan
Paulo Marinho

Dr. Benedito Dias
Pedro Pedrossian - vaga do PFL

Roberto Balestra
Vadão Gomes

PPB

PPS

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
1 vaga

1 vaga

1 vaga

Gerson Peres
Ibrahim Abi-ackel
Luiz Fernando

Bloco PSDB,PTB

PFL
Arolde de Oliveira (Licenciado)
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatto

Hermes Parcianello
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira
Pinheiro Landim
2 vagas

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia
(Deputado do PPS ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

Bloco PMDB,PST,PTN

------------------------,,-'-_._._,•.



Bloco PSDB,PTB

PHS
(Deputado do Bloco PDT,PPS (Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga) ocupa a vaga)

Glycon Terra Pinto
José Borba
Max Rosenmann· vaga do
Bloco PSDB, PTB
Milton Monti
Saraiva Felipe
Zé fndio

Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-8431
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2186, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE A

SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE CONTENHAM

ASBESTO/AMIANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salornão Cruz (PFL)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
TItulares Suplentes

1 vaga

Rubens Furlan

Marcos de Jesus

João Grandão
3 vagas

Jaime Fernandes
José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)
2 vagas

Alex Canziani
Antonio Carlos Mendes Thame

Dr. Heleno
João Castelo

Ronaldo Cezar Coelho
(Licenciado)

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

1 vaga

Cleonâncio Fonseca

Pedro Pedrossian - vaga do PFL
(Deputado do Bloco PSDB,PTB

ocupa a vaga)

1 vaga

PDT
(Deputado do Bloco PSB,PC do

B ocupa a vaga)

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio 8emeghini

Márcio Fortes

Paulo Kobayashi

(Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PFL,PST

PPS
Emerson Kapaz

Pedro Valadares Aldo Arantes
Miriam Reid - vaga do PDT

Bloco PL,PSL
Juquinha - vaga do Bloco
PSDB,PTB
Ronaldo Vasconcellos· vaga
doPHS
Valdeci Paiva

PHS
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Fernando Coruja

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefones: 318-8790
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2763, DE 2000, QUE "DISPÕE

SOBRE A pOLíTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS
INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)
Titulares Suplentes

Marcus Vicente· vaga do
Bloco PSDB,PTB
Roberto Balestra
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Bloco PSDB,PTB

Bloco PSB,PC do B

PT

PPB

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

PFL
Abelardo Lupion
Darci Coelho
Lael Varella
Moroni Torgan

Ronaldo Caiado

Salomão Cruz· vaga do PPB
Sérgio Barcellos
Yvonilton Gonçalves - vaga do
PPB
1 vaga

1 vaga

Freire Júnior
Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

1 vaga

Fernando Coruja
Regis Cavalcante - vaga do

PHS
(Deputado do PT ocupa a

vaga)

Walfrido Mares Guia

1 vaga

Alexandre Santos
Arnaldo Faria de Sá • vaga do

PPB
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Osmânio Pereira

Paulo Mourão

Rommel Feijó

Paulo Baltazar
1 vaga

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner
Pedro Eugênio - vaga do Bloco

PDT,PPS

PT

PPB

Bloco PDT,PPS

Celso Russomanno
Mário Negromonte

(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themfstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

Bloco PMDB,PST,PTN

Airton Roveda

Fátima Pelaes

Jovair Arantes
Lidia Quinan
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Ronaldo Vasconcellos

Rubens Furlan· vaga do PHS

Bloco PL,PSL

Alexandre Cardoso
1 vaga

Dr. Hélio

Emerson Kapaz

Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini

José Janene

Marcos Afonso
2 vagas



ocupa a vaga)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 2905, DE 1997,
QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE

ALIMENTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS".
Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSB,PC do B

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318.8782
FAX: 318.2140

2 vagas

Fernando Ferro

Iara Bernardi
Luci Choinacki

Marcos Rolim - vaga do PV
1 vaga

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Pedro Pedrossian - vaga do
Bloco PFL,PST

Roberto Balestra

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)
1 vaga

Alceu Collares
Márcio Bitlar

Vanessa Grazziotin
1 vaga

Paulo José Gouvêa
Welinton Fagundes· vaga do

Bloco PSDB,PTB
PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

Bloco PL,PSL

Bloco PFL,PST

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

2 vagas

PMDB

PPB

PT

Abelardo Lupion
Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
José Rocha

Luciano Pizzatlo

Salomão Cruz - vaga do PPB
1 vaga

Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletlo
Silas Brasileiro
1 vaga

Fernando Gabeira - vaga do
PV
João Grandão
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Aldo Arantes
Sérgio Novais

Ronaldo Vasconcellos

Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Fetler Junior
Hugo Biehl
(Deputado do Bloco
PFL,PST ocupa a vaga)

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11 , Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7555
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 3198, DE 2000,

QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, EM
DEFESA DOS QUE SOFREM PRECONCEITO OU

DISCRIMINAÇÃO EM FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA EJOU
COR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes
Neuton Lima

1 vaga

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Henrique Fontana
João Magno

Nilmário Miranda
Pedro Eugênio. vaga do

Bloco PDT,PPS

Dino Fernandes· vaga do
Bloco PSDB,PTB
Dr. Benedito Dias

Fetler Junior
João Pizzolatli

Olimpio Pires
(Deputado do PT ocupa a

vaga)

PPB

Bloco PL,PSL
Juquinha • vaga do Bloco

PSDB,PTB
Philemon Rodrigues

Bloco PFL,PST

PMDB

PT

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatlo
Marcos Cintra
Pedro Fernandes
Rodrigo Maia· vaga do Bloco
PSDB,PTB

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Bloco PDT,PPS

Eliseu Moura

Eni Voltolini
Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Djalma Paes· vaga do PHS
Sérgio Novais

Ronaldo Vasconcellos

PHS
(Deputado do Bloco PSB,PC do
B ocupa a vaga)

Ivan Paixão

João Sampaio

Ricardo Ferraço • vaga do Bloco
PSDB,PTB

Carlos Batata
Carlos Dunga
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Saulo Pedrosa

Xico Graziano

Bloco PSDB,PTB
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odflio Balbinotli

Paulo Mourão
Pedro Canedo

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Eduardo Barbosa
João Almeida
Lino Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco PSDB,PTB
Airton Roveda

Eduardo Seabra
Feu Rosa

Nelson Trad
4 vagas



PDT

PPB
Almerinda de Carvalho· vaga
do PFL
Celso Russomanno
José Linhares
(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga)
Bloco PFL,PST

Celcita Pinheiro
Reginaldo Germano
Yvonillon Gonçalves
Zezé Perrella
2 vagas

PMDB
Damião Feliciano
Freire Júnior
Gessivaldo Isaias
Osmar Terra
2 vagas

PT
Fernando Gabeira - vaga do PV
Flávio Arns - vaga do Bloco PSDB,PTB
Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

PPB
Almerinda de Carvalho
José Linhares
Pastor Amarildo

Bloco PSB,PC do B

Atila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Ben-hur Ferreira
Carlos Santana

Paulo Paim

3 vagas

Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan

Nice Lobão

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

2 vagas

Marcos Afonso
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

1 vaga

Celcita Pinheiro
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
(Deputado do Bloco PSDB,PTB

ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PL,PSL

ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco

PMDB,PST,PTN ocupa a vaga)
1 vaga

PT
Angela Guadagnin

Carlilo Merss
Flávio Arns - vaga do Bloco

PSDB,PTB
Geraldo Magela

Padre Roque

3 vagas

Evandro Milhomen
Tânia Soares

Bloco PDT,PPS
Alceu Collares
Ivan Paixão

Bloco PL,PSL
Lincoln Portela

PV
(Deputado do PT ocupa a vaga)

Agnelo Queiroz Fernando Coruja Dr. Hélio
1 vaga Bloco PSB,PC do B

Djalma Paes 1 vaga
Dr. Hélio Bloco PL,PSL

Regis Cavalcante Lincoln Portela Medeiros - vaga do PFL
Robério Araújo

Marcos de Jesus PPS
1 vaga 1 vaga

1 vaga PHS
Roberto Argenta 1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-8783
FAX: 318-2140/2995

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI 3561, DE 1997,

QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DO IDOSO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

Roland Lavigne· vaga do PFL
5 vagas

Aroldo Cedraz
Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio

Vic Pires Franco

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

Alexandre Santos
Antonio Feijão
Léo Alcântara

Luiz Carlos Hauly
Márcio Fortes

1 vaga

PFL

PSDB

PMDB
Albérico Filho
Eunrcio Oliveira
João Henrique (Licenciado)
Leur Lomanto
Olavo Calheiros

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Luiz Piauhylino

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7056
FAX: 318-2140

PROJETO DE LEI QUE "DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO

CIVIL· ANAC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)
Titulares Suplentes

Carlos Mosconi

Eduardo Seabra
Expedito Júnior· vaga do PFL

Feu Rosa
Saulo Pedrosa

(Deputado do PT ocupa a vaga)
3 vagas

Darclsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themlstocles Sampaio

Bloco PSDB,PTB
Arnaldo Faria de Sá - vaga do
PPB
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco PMDB,PST,PTN



Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior Sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-8783
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,
A CONCORDATA PREVENTIVA E A RECUPERAÇÃO DAS

EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"•
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

Wagner Rossi
PT

Jair Meneguelli José Genorno
Orlando Fantazzini Paulo Delgado
Ricardo Berzoini 2 vagas
Teima de Souza

PPB
Cunha Bueno Augusto Nardes
Herculano Anghinelti Ricardo Fiuza
Simão sessim 1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Fernando Gonçalves
Nelson Trad Iris Simões

Bloco PDT,PPS
Airton Dipp Airton Cascavel
João Herrmann Neto Dr. Hélio

Bloco PL,PSL
Luciano Bivar Ronaldo Vasconcellos
1 vaga 1 vaga

Bloco PSB,PC do B
Jandira Feghali Gonzaga Patriota
Pedro Valadares 1 vaga

PTN
José de Abreu 1 vaga Secretário(a): Fátima Moreira

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
PROFERIR AO PROJETO DE LEI N° 4828, DE 1998, QUE

"DISPÔE SOBRE A PRODUÇÃO, O COMÉRCIO E A
FISCALIZAÇÃO DE SEMENTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Odflio Balbinolti (PSDB)
Relator: Moacir Michelelto (PMDB)
Titulares Suplentes

4 vagas

1 vaga

1 vaga

2 vagas

De Velasco

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

Luiz Sérgio
3 vagas

Confúcio Moura
Edison Andrino

Freire Júnior
Marcelo Castro

2 vagas

Antônio Jorge
Jovair Arantes

Nelson Marquezelli
Nilo Coelho

Sérgio Barros
3 vagas

Costa Ferreira
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
Lael Varella

Pedro Fernandes
Reginaldo Germano

Vilmar Rocha

(Deputado do PT ocupa
a vaga)

Fioravante
Jair Meneguelli
1 vaga

PPB

PDT

Ary Kara - vaga do PPB
Duilio Pisaneschi
1 vaga

Fernando Coruja

Ibrahim Abi-ackel
Márcio Reinaldo Moreira
Ricardo Fiuza - vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PTB

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Paulo José Gouvêa

PPS
Clementino Coelho· vaga do Bloco
PSB,PC do B
Rubens Bueno

Carlos Batata
Carlos Dunga
José Carlos Elias
Odflio Balbinotli
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
1 vaga

Bloco PMDB,PST,PTN

PFL

Bloco PSDB,PTB

PPB

PT

Igor Avelino
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
1 vaga

Abelardo Lupion
Cleuber Carneiro
Luciano Pizzatto
Marcondes Gadelha
Paulo Braga
Roberto Pessoa (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Adão Preito
João Grandão
Nilson Mourão
Padre Roque

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

4 vagas

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

(Deputado do PSDB
ocupa a vaga)

1 vaga

Anivaldo Vale
Expedito Júnior - vaga do

PFL
Vicente Caropreso

Veda Crusius
3 vagas

PFL

PSDB

PT

Basflio Villani

Chico da Princesa

Custódio Maltos
Jovair Arantes
Nelson Otoch
Osmãnio Pereira

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Rubem Medina

(Deputado do PPB ocupa a vaga)
PMDB

João Henrique (Licenciado)
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Arlindo Chinaglia Pedro Eugênio - vaga do
PPS

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Fetter Junior
Nelson Meurer



Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7056

Luis Carlos Heinze • vaga do PHS
Roberto Balestra

Bloco PSB,PC do B
2 vagas

Bloco PDT,PPS
Alceu Collares
Clementino Coelho

Bloco PL,PSL
Paulo José Gouvêa

PHS
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

1 vaga

2 vagas

Márcio Biltar
1 vaga

Eujácio Simões

1 vaga

Paulo José Gouvêa

Emerson Kapaz

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Valdeci Paiva
PPS

1 vaga
PV

(Deputado do PT ocupa a
. vaga)

PHS
Roberto Argenta - vaga do PFL

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECiAl DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A RECURSOS

GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS DERIVADOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" E AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE

1998,4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APENSADOS.
Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN

Augusto Farias
2 vagas

6 vagas

PT

PPB

Ronaldo Vasconcellos
Welinton Fagundes • vaga do Bloco

PSDB,PTB

1 vaga

PMDB

Carlito Merss
João Grandão

Luiz Sérgio

Agnelo Queiroz
1 vaga

Rubens Bueno
1 vaga

Aldir Cabral
Chico Sardelli

Joel de Hollanda

Luis Barbosa
2 vagas

PV

Basflio Villani
Expedito Júnior

Josué Bengtson
Márcio Matos

Paulo Feijó
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a

vaga)
2 vagas

Bloco PL,PSL

Bloco PFL,PST

Bloco PDT,PPS

Bloco PSDB,PTB

Bloco PSB,PC do B

Adolfo Marinho
Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Léo Alcântara

Pedro Canedo

Sérgio Reis
1 vaga

1 vaga

Luciano Bivar

Aldo Rebelo
1 vaga

Olimpio Pires
Regis Cavalcante

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

Eurico Miranda
João Pizzolatti
1 vaga

Darcfsio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

Corauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça
Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrelia

COMISSÃO ESPECiAl DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 4874, DE 2001,

QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO",
Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): VALDIVINO 1. FILHO
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior, sala 165-B

1 vaga

Dr. Hélio

Marcos Afonso
Marcos Rolim • vaga do PV

Padre Roque
Teima de Souza

1 vaga

Nelson Meurer
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)
1 vaga

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves
José Múcio Monteiro

Udia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
2 vagas

7 vagas

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
Salomão Cruz· vaga do PPB

Sérgio Barcellos
Wilson Braga

(Deputado do PHS ocupa a
vaga)

1 vaga

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B

PPB

PDT

Freire Júnior
Moacir Michelelto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

PT
Fernando Gabeira • vaga do PV
João Grandão
3 vagas

José Thomaz Nonõ
Luciano Pizzalto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zezé Perrella
2 vagas

Dilceu Sperafico

Roberto Balestra

Romel Anizio

Pompeo de Maltos

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Socorro Gomes



Telefones: 318.7063
FAX: 318.2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 167, DE 2000, QUE "INSTITUI O NOVO
ESTATUTO DA TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A POlÍTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Titulares Suplentes

DE LEI COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A INSTITUiÇÃO DE

REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PELA UNIÃO,
PELOS ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS

MUNiCíPIOS".
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

Bloco PSDB,PTB
Anivaldo Vale
Antônio Jorge
Carlos Batata
João Colaço • vaga do PMDB
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Xico Graziano
Zila Bezerra
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a
vaga)

Bloco PFL,PST
Abelardo Lupion
Francisco Coelho

Jaime Fernandes

Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz - vaga do PPB
1 vaga

PMDB
Confúcio Moura
Moacir Michelelto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro
Zé [ndio
(Deputado do Bloco PSDB,PTB ocupa a
vaga)

PT
Adão Prello
João Grandão
Padre Roque

PPB

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo
Germano

Sérgio Barcellos
2 vagas

6 vagas

3 vagas

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Wilson Braga
1 vaga

Gustavo Fruet
Max Rosenmann - vaga
do PSDB
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa
(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)

Dr. Rosinha
Fernando Ferro

Gilmar Machado

1 vaga

PFL
Jaime Martins

João Ribeiro
José Carlos Fonseca Jr.

Mauro Fecury
Vilmar Rocha

Yvonilton Gonçalves - vaga do PPB
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

(Deputado do Bloco
PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a vaga)

PMDB
Albérico Filho

(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

4 vagas

PSDB
Chico da Princesa - vaga do PTB

João Colaço • vaga do PMDB
Maria Abadia

Paulo Mourão
(Deputado do PTN ocupa a vaga)

3 vagas

PT
Angela Guadagnin

Jair Meneguelli
Pedro Eugênio· vaga do Bloco

PSB,PCdo B
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga
PPB

PHS
(Deputado do PPB ocupa a vaga) 1 vaga

Eujácio Simões Bispo Rodrigues
Welinton Fagundes • vaga do Bloco
PSDB,PTB

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR O PROJETO

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo li, s/169-8
Telefones: 318-7060

Dr. Hélio

Pastor Amarildo
(Deputado do Bloco

PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
PTB

Antônio Jorge· vaga do PFL
Márcio Matos· vaga do PT

Walfrido Mares Guia
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

PDT

Enivaldo Ribeiro

Nilton Baiano

1 vaga

Alceu Collares

Max Mauro
1 vaga

Bloco PSB,PC do B
Djalma Paes (Deputado do PT ocupa a vaga)

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Marcos de Jesus Raimundo Santos· vaga do PFL

Remi Trinta
Robério Araújo - vaga do PPB

PTN
José de Abreu - vaga do PSDB

Márcio Biliar
1 vaga

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

2 vagas

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl • vaga do PHS
Vadão Gomes
(Deputado do Bloco PFL,PST ocupa a
vaga)

Bloco PSB,PC do B

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Bloco PDT,PPS

Agnelo Queiroz
Ezidio Pinheiro

Bloco PL,PSL



Secretário(a): Leila Machado
Local: Servo de Comissões Espec., Anexo li, Sala 129-B
Telefones: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ESTUDO DAS
REFORMAS pOLíTICAS

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABORAR
ANTEPROJETO COM VISTAS À REFORMA DO REGIMENTO

INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
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)
Titulares Suplentes

De Velasco

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Gastão Vieira
Lafre Rosado

Osmar Serraglio
Paulo Lima

4 vagas

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genofno
Virgflio Guimarães

Aldir Cabral
José Rocha

Neuton Lima
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
3 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Dino Fernandes - vaga do
Bloco PSDB,PTB

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Dr. Hélio
Regis Cavalcante - vaga do

PHS
Rubens Bueno

Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)
1 vaga

PHS
(Deputado do Bloco PDT,PPS

ocupa a vaga)

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

João Sampaio

Márcio Bittar

Roberto Argenta

Gerson Peres

Romel Anizio
Wagner Salustiano
1 vaga

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

Bloco PFL,PST

PMDB

PPB

PT

Coriolano Sales
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)
1 vaga

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7063
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERcíCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUiÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N o 29, DE 1993

Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
1° Vice-Presidente:

Aracely de Paula
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Jorge Wilson - vaga do PMDB
Josué Bengtson
Marisa Serrano

Pedro Canedo

Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Djalma Paes

Lincoln Porteia

Fernando Coruja

Gilmar Machado
José Genolno

Paulo Delgado
Virgflio Guimarães

3 vagas

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Walfrido Mares Guia
1 vaga

André Benassi
Anivaldo Vale

Fernando Gonçalves
Julio Semeghini

Rafael Guerra

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
João Colaço - vaga do PMDB

José Roberto Batochio
Bloco PSB,PC do B

Pedro Valadares
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Bloco PSDB,PTB

PSDB
Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Márcio Fortes
Zulaiê Cobra
1 vaga

PMDB

PT

Albérico Filho
Freire Júnior
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

PFL

PDT

PPB

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

Herculano Anghinetti
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá - vaga do PPB
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Paes Landim
1 vaga



2° Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Titulares

Bloco PSDB,PTB
Inaldo Leitão

Bloco PMDB,PST,PTN
1 vaga

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida

Secretário(a): Tarcfsio
Local: CEDI
Telefones: 318.6814 - 318.6816

Suplentes

Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-7061

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR O DESTINO DADO AOS RECURSOS

ANGARIADOS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUiÇÃO
SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA· CPMF".

Presidente: Átila Lira (PSDB)
1° Vice-Presidente: Antônio do Valle (PMDB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
30 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR TODOS OS
PROJETOS DE LEI EM TRÃMITE NESTA CASA,

ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO ANEXO ÚNICO DO
ATO DE CRIAÇÃO, RELATIVOS À REGULAMENTAÇÀO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONFORME PREVISTO

NO ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11 sala 151-B
Telefones: 318-7064
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A APROPRIAÇÃO INDÉBITA RELATIVA ÀS

CONTRIBUiÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS
TRABALtiADORES 00_SETOR PRIVADO, AS ELlMINAyÕES,
EXCLUSOES, QUITAÇOES E PARCELAMENTOS DE DEBITO,

BEM COMO EMISSÕES DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE
DÉBITO REALIZADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL -INSS NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS".
Presidente: Eduardo Paes (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Armando Abflio (PSDB)
Relator: Darcfsio Perondi (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Eduardo Paes· vaga do PTB
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Marcondes Gadelha
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rodrigo Maia· vaga do PTB
Rubem Medina
1 vaga

PMDB
Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia (Licenciado)
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

PT
Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
1 vaga

PPB
Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

PTB
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PDT

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
Luciano Pizzatto

Paes Landim
Robson Tuma

1 vaga

AntOnio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Freire Júnior
Milton Monti

1 vaga

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio Dória
Xico Graziano

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PFL
Paulo Magalhães
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

PSDB
Átila Lira
Sampaio Dória
Veda Crusius

PMDB
Antônio do Valle
Edinho Bez
José Lourenço

PT
Angela Guadagnin
Henrique Fontana

PPB
Augusto Nardes • vaga do PHS
José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Márcio Matos

Bloco PDT,PPS
Pompeo de Mattos

Bloco PL,PSL
Eujácio Simões

Bloco PSB,PC do B
Sérgio Miranda

PHS
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

PFL

Carlos Alberto Rosado
lédio Rosa

1 vaga

José Múcio Monteiro
Luiz Carlos Hauly

Maria Abadia

Pedro Novais
2 vagas

2 vagas

2 vagas

Max Mauro

1 vaga

Cornélio Ribeiro

Dr. Evilásio

Roberto Argenta

Enio Baca Pompeo de Mattos
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos
Bloco PSB,PC do B

Djalma Paes

Secretário(a): Silvio Sousa da Silva

Sérgio Miranda

Eduardo Paes
Neuton Lima
1 vaga

Armando Abflio
Carlos Mosconi
Vicente Caropreso

PSDB

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira

Marcondes Gadelha

Lúcia Vânia
Paulo Kobayashi

Sebastião Madeira

"~""'".~----------------------------------,



Secretário(a): Carla Tavares
Local: Anexo 11 - Sala 151 - B
Telefones: (xxx61)318-7067
FAX: (xxx61)318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES,

DESVIOS DE RECURSOS E FINALIDADES, NA APLICAÇÃO
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO· FUNDEF".

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
3° Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
Relator: Vicente Caropreso (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSB,PC do B

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

1 vaga

2 vagas

1 vaga

Aldir Cabral
Chico Sardelli

José Melo

Feu Rosa
Lino Rossi

Vicente Arruda

Dr. Antonio Cruz
2 vagas

Nelson Pellegrino
1 vaga

Luiz Antonio Fleury

João Herrmann Neto

Ronaldo Vasconcellos

PFL

PT

PFL

PSDB

PMDB

Luiz Eduardo Greenhalgh
Orlando Fantazzini

Arnaldo Faria de Sá
Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL
Bispo Wanderval- vaga do PTN
Magno Malta

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida

PTN
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a
vaga)

PPB
Almerinda de Carvalho
Almir Sá

José Roberto Batochio

PTB

Candinho Mattos
Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra

Elcione Barbalho
Gustavo Fruet
Tadeu Filippelli

Costa Ferreira
Laura Carneiro
Reginaldo Germano

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefones: (Oxx61) 318-8436
FAX: (Oxx61) 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR O TRÁFICO ILEGAL DE ANIMAIS E PLANTAS

SILVESTRES DA FAUNA E FLORA BRASILEIRAS".
Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Gabeira (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Sarney Filho (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Elizabeth Barbosa
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefones: 318-8362
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
'INVESTIGAR CASOS DE TORTURA E MAUS-TRATOS

PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS".
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1° Vice-Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
2° Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Helenildo Ribeiro (PSDB)
Titulares Suplentes

Ivan Paixão

Renildo Leal

Rita Camata
2 vagas

Jair Bolsonaro

Luisinho

2 vagas

Gastão Vieira
Osvaldo Biolchi

1 vaga

Cornélio Ribeiro

Deusdeth Pantoja
Salomão Cruz
Wilson Braga

Iara Bernardi
Professor Luizinho

Paulo Paim
Tarcisio Zimmermann

Átila Lira
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos

PT

PFL

PPB

PTB

PSDB

PMDB

Sérgio Miranda
Wanderley Martins - vaga do PHS
PHS

(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)

Gilmar Machado
1 vaga

Almerinda de Carvalho
Almir Sá

João Matos
Jonival Lucas Junior
Wagner Rossi

Léo Alcântara
Rafael Guerra
Vicente Caropreso

Cesar Bandeira
Joel de Hollanda
Paes Landim

Paulo Baltazar

(Deputado do PPB
ocupa a vaga)

Alceu Collares

Arnaldo Faria de Sá

PPB

PMDB

PTB

PT

1 vaga

Augusto Nardes - vaga do
PHS
Celso Russomanno
Jofran Frejat

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

Darcfsio Perondi
Hélio Costa
Wagner Rossi

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Welinton Fagundes

Miriam Reid
Bloco PSB,PC do B

PST

Walfrido Mares Guia

Márcio Bittar

De Velasco

Tânia Soares

Átila Lins
Francisco Rodrigues
Sarney Filho

Luiz Ribeiro

Nilson Pinto
Ricarte de Freitas

PSDB

Darci Coelho
Francisco Garcia
Sérgio Barcellos

Antonio Carlos Mendes
Thame

Antonio Feijão
Paulo Mourão

Cabo Júlio 1 vaga PMDB



ocupa a vaga)Asdrubal Bentes
Moacir Michelelto
Nair Xavier Lobo

PT
Fernando Gabeira
1 vaga

Waldemir Moka
2 vagas

Babá
João Grandão

Reginaldo Germano
(Deputado do PL ocupa
a vaga)

PFL
Costa Ferreira

(Deputado do Bloco
PMDB,PST,PTN ocupa a vaga)

PT

PFL
José Carlos Coutinho

PMDB
Salatiel Carvalho

Suplentes
13 vagas

João Grandão

Luiz Alberto· vaga do PV

Pastor Amarildo

PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

PL

PDT

PPB

Tânia Soares

José Roberto Batochio
Bloco PSB,PC do B

Fernando Gabeira - vaga
doPV
Gilmar Machado

Dr. Hélio

1 vaga

Agnelo Queiroz

Raimundo Santos - vaga
doPFL

(Deputado do PT ocupa
a vaga)

Titulares
Alexandre Santos
Ayrton Xerêz (Licenciado)
Clóvis Queiroz
Dr. Heleno
Edinho Bez
Jandira Feghali
Luiz Alberto
Luiz Sérgio
Márcio Fortes
Paulo Baltazar
Paulo Feijó
Simão Sessim
Vivaldo Barbosa

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-8431
FAX: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
APURAÇÃO DOS ACIDENTES OCORRIDOS NA

PLATAFORMA P·34, NA BACIA DE CAMPOS-RJ E NA
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL, EM

CANDEIRAS-BA

1 vaga

1 vaga

Silas Câmara

Neiva Moreira

Almeida de Jesus

Celso Russomanno
João Tota

Bloco PSB,PC do B

PTB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

PPB

Josué Bengtson

Augusto Nardes
Luisinho

Vanessa Grazziotin

Rubens Bueno

Badu Picanço
Ronaldo Vasconcellos· vaga do
PHS

PHS
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

PSDB

Luisinho

PT
Carlos Santana

Dr. Heleno

Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefones: (Oxx61) 318-8429
FAX: (Oxx61) 318-2182

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
APURAÇÃO DAS DENÚNCIAS FEITAS NO ÚLTIMO DOMINGO

(21.04.02) PELA RDE GLOBO DE TELEVISÃO, NO
PROGRAMA FANTÁSTICO, SOBRE AS PROPOSTAS DE

NEGOCIATAS COM O DINHEIRO PÚBLICO NO MUNiCípIO DE
SÃO GONÇALO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes

Bloco PSB,PC do B

PPB

Wanderley Martins

Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A "ACOMPANHAR A
REALIZAÇÃO DAS OITO AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA I

CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO RACISMO,
XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS CORRELATAS, A

REALIZAR-SE EM AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"
Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)
Titulares Suplentes

João Almeida

Lino Rossi

Saulo Pedrosa

Damião Feliciano
Pinheiro Landim

Bloco PSDB,PTB
Alberto Goldman

João Colaço - vaga do Bloco
PMDB,PST,PTN

Narcio Rodrigues
1 vaga

Bloco PMDB,PST,PTN
Albérico Filho

Benito Gama - vaga do PFL
(Deputado do Bloco PSDB,PTB

Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR DA
TRANPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO E

REVITALIZAÇÃO DO SEU CURSO, BEM COMO
APRESENTAR PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PPB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)
Titulares Suplentes
Albérico Filho
Almeida de Jesus
Antônio Jorge
Aroldo Cedraz
Augusto Franco
Avenzoar Arruda
B.Sá
Carlos Alberto Rosado
Cesar Bandeira
Ciro Nogueira
Clementino Coelho

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



Cleonâncio Fonseca
Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Damião Feliciano
Darci Coelho
Djalma Paes
Edmar Moreira
Eduardo Jorge
Félix Mendonça
Fernando Ferro
Fernando Gabeira
Gonzaga Patriota
Haroldo Lima
Henrique Eduardo Alves
Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Inácio Arruda
João Caldas
João Leão
Joel de Hollanda
Jorge Alberto
Jorge Khoury
José Linhares
José Pimentel
José Rocha
José Thomaz NonO
La Ire Rosado
Lavoisier Maia
Luiz Dantas
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus
Maria Abadia
Maria do Carmo Lara
Mário Negromonte
Neiva Moreira
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Osvaldo Coelho
Osvaldo Reis
Paes Landim
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Eugênio
Philemon Rodrigues
Pinheiro Landim
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Regis Cavalcante
Ricardo Rique
Robério Araújo
Roberto Pessoa (Licenciado)
Roberto Rocha
Ronaldo Vasconcellos
Saulo Pedrosa
Sérgio Guerra
Sérgio Novais
Silas Câmara
Teima de Souza
Waldir Pires
Wilson Braga
12 vagas

Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comssões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7060

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.
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

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

Secretário(a): Marcos Figueira
Local: Ala C sala T04, Anexo 11.
Telefones: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR AS PROPOSiÇÕES
EM TRAMITAÇÃO NA CÃMARA DOS DEPUTADOS QUE

DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE PARLAMENTAR E, SE FOR O
CASO, OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS.

Coordenador: Ibrahim Abi-ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PPB
Ibrahim Abi-ackel

PFL
Jaime Martins

PSDB
Antonio Cartos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMDB
Cezar Schirmer

PT
Fernando Gabeira - vaga do PV
Jaques Wagner

PTB
Luiz Antonio Fleury

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Bispo Rodrigues

PPS
Ricardo Ferraço

PV
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT
Pompeo de Mattos

Secretário(a): Fatima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140
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