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PAULO ROCHA - PT - PA
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SALATIEL CARVALHO - PMDB - PE

ENIO BACCI - PDT- RS

WILSON SANTOS - PMDB - MT



CÂMARA DOS DEPUTADOS

-----------5UMÁRIO

1 - ATA DA 199" SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATIJTINA, DA
3" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51 a

LEGISLATURA, EM 11 DE OUTUBRO DE 2001
I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
111- Leitura do Expediente

OFíCIOS

N° 492/01 - Do Senhor Senador Ramez Te
bet, Presidente do Senado Federal, encaminhando
a Medida Provisória nO 3/01. 49476

W 853/01 - Do Senhor Deputado Jutahy Ju
nior, Líder do PSDB, indicando os Deputados do
referido Partido, que integrarão a CPI destinada a
"investigar o destino dado aos recursos angariados
com o recolhimento da Contribuição sobre a Movi-
mentação Financeira - CPMF". 49479

N° 860/01 - Do Senhor Deputado Jutahy Ju
nior, Líder do PSDB, indicando os Deputado do re
ferido Partido, que integrarão o Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados..

N° 693/01 - Do Senhor Deputado Geddel Vi
eira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o De
putado Glycon Terra Pinto passa a integrar a Co
missão Especial destinada a proferir parecer ao PL
nO 203/91. 49479

W 697/01 - Do Senhor Deputado Geddel Vi
eira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o De
putado Luiz Bittencourt passa a integrar a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à PEC n°
151/95. 49479

N° 699/01 - Do Senhor Deputado Geddel Vi
eira Lima, Llder do PMDB, comunicando que o De
putado Marcelo Teixeira passa a integrar o Grupo
de Trabalho destinado a tratar da transposição de
águas do rio São Francisco e revitalização do seu
curso, bem como apresentar propostas ao orça-
mento que viabilizem ações. .. 49479

N° 700/01 - Do Senhor Deputado Geddel Vi
eira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o De
putado Wilson Santos passa a integrar a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC n°
89/95. 49479

N° 701/01 - Do Senhor Deputado Geddel Vi
eira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o De
putado Juandil Juarez passa a integrar a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC n°
53-Al99.......... 49480

N° 516/01 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Llder do PPB, indicando o Deputado Simão
Sessim para integrar a Comissão Especial destina-
da a proferir parecer ao PL n° 3.846/00................... 49480

N° 577/01 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, L1der do PTB, indicando os Deputados
Ricardo Izar e Nelson Trad para integrarem o
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câ-
mara dos Deputados. 49480

N° 272/01 - Do Senhor Deputado Miro Teixei-
ra, Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS, encami-
nhando a relação dos nomes dos Deputados do
referido Bloco que integrarão a Comissão Especial
destinada a proferir parecer a PEC n° 598/98... ....... 49481

N° 242/01 - Do Senhor Deputado Rubens
Bueno, L1der do PPS, indicando o Deputado Ricar
do Ferraço para integrar o Grupo de Trabalho des
tinado a "Analisar as proposições em tramitação na
Câmara dos Deputados que dispõe sobre Imunida
de parlamentar e, se for o caso, oferecer sugestões
alternativas". .. 49481

N° 460/01 - Do Senhor Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL,
indicando os Deputados Eujácio Simões e Ronaldo
Vasconcellos para integrarem a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC n° 407-Al01. ..... 49481

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Nelson Marchezan,
requerendo registrar nos Anais desta Casa votos
de regozijo pelos 67 anos de fundação do jornal A
Razão - RS..... 49481

- Do Senhor Deputado Roberto Pessoa, re
querendo voto de pesar pelo falecimento do Se-
nhor Francisco Gladstone Matias Moreno................ 49481

- Do Senhor Deputado Roberto Pessoa, re
querendo voto de pesar pelo falecimento do Se-
nhor Vilaécio Alves Clementino. 49482
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- Do Senhor Deputado Robel10 Pessoa,
requerendo voto de pesar pelo falecimento do Dr.
Juraci Teixeira. 49482

COMUNICAÇÕES

- Do Senhor Deputado Henrique Eduardo
Alves, comunicando que está reassumindo o man-
dato de Deputado Federal....................................... 49482

- Do Senhor Deputado Ronaldo Cezar
Coelho, comunicando que está reassumindo o
mandato de Deputado Federal. 49483

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

Projeto de Lei Complementar n° 241, de
2001 (Do Sr. José Carlos Coutinho) - Modifica o
§ ~ do art. 3° da Lei Complementar n° 63, de 11
de janeiro de 1990, que "Estabelece os critérios
e prazos de crédito das parcelas do produto da
arrecadação de impostos de competência dos
Estados e de transferências por estes recebidas,
pertencentes aos municípios, e dá outras provi-
dências". 49484

Projeto de Lei Complementar n° 245, de
2001 (Do Sr. Givaldo Carimbão) - Altera o art. 1°,

I, b, da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para incluir a renúncia como causa de
inelegibilidade. 49488

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei n° 5.119, de 2001 (Do Sr. Ja
ques Wagner) - Denomina "Rodovia Milton San
tos" a BR - 242 (Bahia-Brasília), que atravessa a
Chapada Diamantina e o oeste baiano. 49493

Projeto de Lei nO 5.145, de 2001 (Da CPI
da Mortalidade Materna) - Altera dispositivos da
Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973............. 49493

Projeto de Lei n° 5.147, de 2001 (Do Sr.
Clementino Coelho) - Dispõe sobre o floresta
menta das margens dos reservatórios de hidrelé-
tricas. 49495

Projeto de Lei n° 5.150, de 2001 (Do Sr.
Salvador Zimbaldi) -Institui o dia 27 de setembro
de cada ano como "Dia Nacional dos Vicentinosn

• 49496

Projeto de Lei n° 5.156, de 2001 (Do Sr.
Chico Sardelli) - Dispõe sobre a profissão de co-
veiro. .. 49496

Projeto de Lei n° 5.160, de 2001 (Do Sr.
Geraldo Magela) - Torna obrigatória a realização,
de ampla campanha de informação ao consumi-
dor sempre que ocorrer alterações nas caracte-
rísticas dos produtos fabricados e definição de
padronização mínima para produtos similares. ..... 49497

Projeto de Lei n° 5.161, de 2001 (Do Sr.
Delfim Netto) - Altera dispositivos da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, que "Regulamen
ta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,

institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, e dá outras providências". 49497

Projeto de Lei n° 5.163, de 2001 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Altera a redação do art.
453 da Consolidação das Leis do Trabalho - De
creto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e dá
outras providências................. 49505

Projeto de Lei n° 5.169, de 2001 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Decreta a utilização de
Embalagem Especial de Proteção à Criança 
EEPC, em medicamentos, saneantes domissani
tários e produtos químicos ou inflamáveis de uso
doméstico que oferecem risco à saúde. 49506

Projeto de Lei n° 5.170, de 2001 (Da Srs

Nair Xavier Lobo) - Permite a criação de Comis
são Interna de Empregados no âmbito das em-
presas. 49507

Projeto de Lei n° 5.205, de 2001 (Do Sr.
Carlos Santana) - Altera art. 7° da Lei n° 9.288,
de 1° de julho de 1996. 49507

Projeto de Lei n° 5.245, de 2001 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Modifica a redação da
Lei nO 6.494 de 7 de dezembro de 1977, que es
tabelece os estágios de estudantes de estabele-
cimentos de ensino médio e superior. 49509

Projeto de Lei n° 5.246, de 2001 (Do Sr.
Bispo Rodrigues) - Dispõe sobre a inclusão da
questão da "Violência contra a mulher" como par
te dos Temas Transversais integrantes dos parâ-
metros Curriculares Nacionais. 49510

Projeto de Lei n° 5.249, de 2001 (Do Sr.
Max Rosenmann) - Altera a tabela de cálculo da
Contribuição Sindical Rural. 49512

Projeto de Lei n° 5.256, de 2001 (Do Sr.
Luiz Moreira) - Altera o inciso XIV do art. 6° da
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
dispõe sobre o imposto de renda, e dá outras
providências........................................................... 49512

Projeto de Lei n° 5.260, de 2001 (Da Srs

Laura Carneiro) - Altera a Lei n° 8.069, de 13 de
julho de 1990, incluindo artigo após o art. 197, e
inserindo §§ 3° e 4° no art. 214. 49517

Projeto de Lei nO 5.265, de 2001 (Da Sra

Vanessa Grazziotin) - Altera o art. 282 do Decre-
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940. ......... 49520

Projeto de Lei n° 5.272, de 2001 (Do Sr.
Neuton Lima) - Institui incentivo para doações de
medicamentos, órteses e próteses ortopédicas, na
forma de redução do Imposto sobre a Renda. ...... 49521

Projeto de Lei n° 5.278, de 2001 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Estabelece a concessão
de desconto nos valores dos ingressos em espe-
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49540

49546

49538

49543

49539

49541

49548

Projeto de Lei n° 5.390, de 2001 (Do Sr.
Ivan Paixão) - Denomina "Rodovia Padre Pedro"
ao trecho da rodovia BR-235 entre Aracaju e a
divisa SE/BA ..

Projeto de Lei n° 5.408, de 2001 (Do Sr.
Aníbal Gomes) - Acrescenta dispositivo ao art.
39 do Código Brasileiro de Aeronáutica ..

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.149, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n°
1.680/00 - TVR n° 537/00 - Aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Rádio
FM/Bandeirantes a executar, serviço de radiodi
fusão comunitária, na localidade de Bandeiran-
tes, Estado do Mato Grosso do Sul. ..

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.151, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n°
1.605/00 - TVR n° 445/00 - Aprova o ato que au
toriza a Comunidade de Jesus a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na Cidade
de Bom Sucesso, Estado de Minas Gerais .

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.187, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 1.433/99
- Aprova o ato que renova a permissão da rádio di
fusara de Presidente Prudente Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Presidente Prudente, Estado de São
Paulo ..

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.193, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 1.504/00
- TVR n° 424/00 - Aprova o ato que outorga con
cessão à Rádio Foz-Lago Comunicadora Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Foz do Iguaçu, Esta-
do do Paraná .

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.217, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 1.710/00
- TVR n° 573/00 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Notícias e radiodifusão
de atos a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na Cidade de altos, Estado do Piauí. ....... 49552

49523

49528

49528

49525

49535

49524

49532

49524

49522

Projeto de Lei n° 5.388, de 2001 (Da S,.a
Nair Xavier Lobo) - Acrescenta dispositivo à Lei

táculos culturais e artísticos para idosos e para n° 8.899, de 29 de junho de 1994, sobre a con-
as pessoas portadoras de deficiências. 49522 cessão de desconto de cinqüenta por cento nas

tarifas de passagens aéreas para as pessoas
portadoras de deficiência física e idosos com ida-
de igualou superior a sessenta anos ..

Projeto de Lei n° 5.279, de 2001 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Estabelece o transporte
de empregados, fornecido pelo empregador, ao
local de trabalho, e dá outras providências .

Projeto de Lei n° 5.281, de 2001 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Modifica o art. 459 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943, e dá outras providências .

Projeto de Lei n° 5.286, de 2001 (Do Sr.
Fernando Coruja) - Altera a Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 - Código de Proteção e
Defesa do Consumidor .

Projeto de Lei n° 5.292, de 2001 (Do Sr.
Fernando Ferro) - Declara o dia 26 de janeiro
data histórica significativa e integrante do calen-
dário nacional. .

Projeto de Lei n° 5.298, de 2001 (Do Sr.
Luiz Moreira) - Altera a Lei n° 9.610, de 19 de fe
vereiro de 1998, que dispõe sobre direitos auto-
rais, sistema de arrecadação e divulgação fono-
gráfica .

Projeto de Lei n° 5.309. de 2001 (Do Sr.
Paulo Gouvêa) - Altera a redação do inciso I do
art. 23 da Lei nO 8.429, de 2 de junho de 1992,
majorando o prazo prescricional das condutas
praticadas por agentes públicos nos casos de en-
riquecimento ilícito ..

Projeto de Lei n° 5.315, de 2001 (Do Sr. Gil
berto Kassab) - Altera disposições da Lei nO
5.768, de 20 de dezembro de 1971, que dispõe
sobre a distribuição gratuita de prêmios. mediante
sorteio, vale-brinde ou concurso, a título de propa-
ganda, estabelece normas de proteção à poupan-
ça popular, e dá outras providências ..

Projeto de Lei n° 5.317, de 2001 (Do Sr. Ri-
cardo Ferraço) - Proíbe anúncios de oferta de
emprego contendo o requisito de experiência mí-
nima para o exercício do cargo ..

Projeto de Lei nO 5.326, de 2001 (Do Sr.
Eduardo Campos) - Institui o dia 26 de janeiro
como data histórica no calendário das efeméri-
des nacionais ..

Projeto de Lei nO 5.369, de 2001 (Do Sr.
Eni Voltolini) - Revoga o inciso XIII do art. 9° da
Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que ins-
titui o SIMPLES - Sistema Integrado de Paga-
mento de Impostos e Contribuições das Micro
empresas e das Empresas de Pequeno Porte. ..... 49536



49570

49570

49571

49574

49572

49573

49572

SAULO PEDROSA (PSDB - BA) - Trans
curso do Dia do Diplomata - 10 de outubro. Ou
torga ao Presidente da Câmara dos Deputados,
Aécio Neves, de insígnias e diplomas do Conse
lho da Ordem do Rio Branco. Considerações so
bre artigo publicado pelo jornal A Tarde, de Sal
vador, Estado da Bahia, intitulado "Filhos de de
sembargadores vão comandar as eleições de
2002" ..

B. SÁ (PSDB - PI) - Situação de famílias
nordestinas não beneficiadas com a distribuição de
cestas básicas. Natureza paliativa dos programas
emergenciais implantados na região pelo Governo
Federal. Omissão dos Governos Estaduais e Muni
cipais da região Nordeste no atendimento à proble
mática socioeconômica das populações da perife-
ria de cidades de médio e pequeno portes .

WELlNTON FAGUNDES (PL - MT) - Mani
festação indígena no Município de Rondonópolis,
Estado de Mato Grosso, contra a não-demarca-

CARLOS DUNGA (PTB - PB) - Transcurso
do 137° aniversário da emancipação polftico-admi
nistrativa do Município de Campina Grande, Estado
da Paraíba ..

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Resultado de pesquisas sobre
saúde mental e expectativa de vida saudável re
alizadas pela Organização Mundial de Saúde.....

LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE) - Inaugu
ração do Centro de Reabilitação Sarah Kubits-
chek, em Fortaleza, Estado do Ceará ..

JAIR BOLSONARO (PPB - RJ) - Artigos
"Defesa ausente", publicado no jornal O Globo, e
"FHC excluiu Ouintão de reuniões", publicado no
jornal Tribuna da Imprensa, sobre a não-partici
pação do Ministro Geraldo Ouintão, da Defesa,
em reuniões governamentais para tomada de de
cisões sobre atos de terrorismo envolvendo os
Estados Unidos da América. Incompetência do
Ministro da Defesa ..

PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL - MA)
- Vigência da Lei n° 10.257, de 2001 , sobre re
gulamentação do Estatuto da Cidade. Conve
niência de alteração da meta de superávit pri
mário, com vistas à busca de recursos para pa
gamento de reajuste salarial dos servidores pú
blicos. Repúdio às ações de empresas de tele
fonia pública contra o Projeto de Lei nO 1.758,
de 1999, sobre obrigatoriedade da manuten
ção, pelas concessionárias, de aparelho para
medição dos impulsos telefônicos ..

49557

49566

49560

49566

49563
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Projeto de Decreto Legislativo n° 1.218, de grupos terroristas. Alerta sobre os riscos da ex-
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia Co- pansão do conflito. 49569
municação e Informática) - Mensagem n°
1.710/00 - TVR n° 574/00 - Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Escola de Rá-
dio São José do Vale do Rio Preto (ACERSJ) a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria, na Cidade de São José do Vale do Rio Preto,
Estado do Rio de Janeiro. 49555

ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO) 
Reação mundial contra os ataques militares dos
Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha ao
Afeganistão. Repúdio à ameaça do Governo ame
ricano de atacar outros países que dão apoio a

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.219, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 1.710/00
- TVR n° 574/00 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural de Santa Mariana a executar,
pelo prazo de três anos, sem direno de exclusivida
de, serviço de radiodnusão comunitária, na Cidade
de Santa Mariana, Estado do Paraná , .

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.221, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem na 1.710/00
- TVR na 580/00 - Aprova o ato que autoriza a
Associação radiodnusão Comunitária Riacho do
Cadoz - ARC Riacho do Cadoz a executar, pelo
prazo de três anos, sem direno de exclusividade,
serviço de radiodnusão comunitária, na Cidade de
Palmeiras, Estado do Piauf. ..

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.225, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 1.744/00
- TVR na 592/00 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural dos Amigos de Oeiras do Pará
a executar, pelo prazo de três anos, sem direno de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na Cidade de Oeiras do Pará, Estado do Pará........

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11-10-2001

IV - Breves Comunicações

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Comemora
ção do Dia da Criança e do Dia de Nossa Senho
ra Aparecida, Padroeira do Brasil - 12 de outu
bro. Transcurso do 700 aniversário de inaugura
ção do monumento ao Cristo Redentor, no Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro ..

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE)
Reportagem sobre reabertura de financiamento
habitacional pela Caixa Econômica Federal em
2002. Insuficiência dos recursos liberados pela
instituição bancária para financiamento de imó-
veis residenciais entre 1995 e 2001 .
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49587

49587

49591

49588

49586

49584

49585

49585

49583

49582

49588

49581

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Correção
do procedimento de organizações não-governa
mentais e da sociedade brasileira no impedimen
to da produção de soja transgênica no País.........

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) 
Prejuízos causados à saúde humana pelo taba-
gismo ..

EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE) 
Exploração da mão-de-obra de menores no País.
Necessidade de implantação de programas go
vernamentais promotores da permanência da cr'i-
ança na escola .

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Transcur
so do 24° aniversário de criação do Estado de
Mato Grosso do Sul - 11 de outubro .

BABÁ (PT - PA) - Repúdio à prática de
atos criminosos contra trabalhadores rurais, no
Estado do Pará. .. .

PIMENTEL GOMES (Bloco/PPS - CE) 
Precariedade das rodovias federais brasileiras.
Urgente alocação de recursos orçamentários para
recuperação da BR-222, trecho Sobral - Fortale
za, no Estado do Ceará. Descaso do Governo Fe-
deral com a situação da malha rodoviária .

MÁRCIO BITIAR (Bloco/PPS - AC) 
Intransigência do Governo Federal nas negocia-
ções com os servidores públicos em greve .

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Realiza
ção de assembléia pela Associação dos Apo
sentados Ferroviários para debate da recompo
sição de proventos, no Município da Barra do Pi
raí, Estado do Rio de Janeiro. Necessidade de
aprovação do Projeto de Lei n° 4.965/2001, do
Deputado Manoel Vitório ..

WILSON BRAGA (Bloco/PFL - PB) - Pro
testo contra suspensão, pelo Governo Federal,
de assistência às populações atingidas pela seca
na região Nordeste ..

DIVALDO SURUAGY (Bloco/PST - AL) 
Desempenho da indústria química brasileira ........

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PPS - ES) 
Importância, para o comércio externo do País, do
ingresso da República Popular da China na
Organização Mundial do Comércio. Criação do
Consórcio Turístico Rota Sul por Prefeituras Mu-
nicipais do Estado do Espírito Santo ..

YEDA CRUSIUS (PSDB - RS) - Discurso
proferido por Rauliete Barbosa na solenidade de

49579

49578

49577

49577

49579

49576

49575

49576

IVAN VALENTE (PT - SP) - Repúdio ao
terrorismo e aos ataques militares norte-america-
nos e ingleses contra o Afeganistão .

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC)
Defesa de estatização dos leitos e da capacidade
assistencial dos hospitais universitários do País.
Avanço da terceirização de serviços na Universi-
dade Federal de Santa Catarina .

NELO RODOLFO (PMDB - SP) - Participa
ção do Ministro Francisco Weffort, da Cultura, na
solenidade de abertura da Semana Ulysses Gui
marães, no Município de Rio Claro, Estado de São
Paulo. Anúncio de outorga da Medalha Ulysses
Guimarães ao Senador Pedro Simon. Criação, pela
Rádio Bandeirantes e pela Rede Bandeirantes de
Televisão, do programa Escola Voluntária. Partici
pação do orador na cerimônia de entrega do Prê
mio Victor Civita. Apresentação, pela bancada fe
deral do Estado de São Paulo, de emenda ao
Orçamento Geral da União destinada à execução
de obras de contenção de enchentes .

EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO) - Resul
tados do programa Comunidade Ativa no Municí
pio de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia .........

JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Transcurso
do àniversário de criação do Estado do Mato
Grosso do Sul - 11 de outubro. Elogio ao Gover-
no do Estado ..

CORIOLANO SALES (PMDB - BA) - Crise
financeira da cafeicultura brasileira, notadamente
na região sudoeste do Estado da Bahia ..

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Apoio às consi
derações do Presidente da Associação dos Cafei
cultores da região de Caratinga, Narcélio Mendes
Ferreira, sobre a crise financeira enfrentada pelo
setor. Conveniência de aprovação do Projeto de Lei
nO 3.811, de 2000, sobre dispensa de anotação na
Carteira de Trabalho e Previdência Social em con
tratos de safra com prazo inferior a 29 dias, e de
rejeição da Medida Provisória n° 2.164-40, do Go
verno Federal, sobre modificação do art. 1° do refe-
rido projeto .

NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Enca
minhamento ao Congresso Nacional, pelo Presi
dente da República, de mensagem para ratifica
ção, pelo Brasil, do tratado sobre criação do Tri
bunal Penal Internacional. Descumprimento, pelo

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
AM) - Demissões no Distrito Industrial da Zona
Franca de Manaus, segundo pesquisa publicada
pelo jornal A Crítica, de Manaus, Estado do Ama-
zonas ..

ção de suas terras pela Funai. Solidariedade a Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia,
jornalistas mantidos reféns pelos manifestantes. .. 49575 de dispositivo do Código Eleitoral relativo à obri

gatoriedade de realização de rodízio entre juízes
eleitorais, bem como do critério de antigüidade
para preenchimento das vagas ..



49601

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem.) - Expectativa de comparecimento dos De
putados ao plenário para início da Ordem do Dia.49594
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filiação da DI'" Denise Frossard ao Partido da So- missão Especial destinada à apreciação de pro-
cial Democracia Brasileira do Rio de Janeiro. 49592 postas de reformulação da área de segurança

pública. 49600DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB) 
Transcurso do 13r aniversário de emancipação
político-administrativa do Município de Campina
Grande, no Estado da Paraíba ..

ELIAS MURAD (PSDB - MG) - Subsídios
para discussão de proposta apresentada pelo ora-
dor sobre inclusão do café na merenda escolar.. ..... 49594

GILMAR MACHADO (PT - MG) - Anúncio
de abertura de negociações entre o Ministério da
Educação e representantes de professores univer
sitários em greve. Contribuição das Lideranças par
tidárias e da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, da Casa, para início do diálogo entre o
Governo Federal e os servidores grevistas.............. 49595

REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL) 
Críticas à Proposta de Emenda à Constituição n°
222-B, de 2000, sobre instituição de contribuição
social pelo Distrito Federal e Municípios. 49596

ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA) - Protes
to contra suspensão, pelo Departamento de Avia
ção Civil, de escalas de vôos da empresa Nor
deste Linhas Aéreas nos Municípios de Ilhéus e
Porto Seguro, Estado da Bahia. 49596

BARBOSA NETO (PMDB - GO) - Apoio à
criação da Agência de Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste......... 49597

DR. ROSINHA (PT - PR) - Repúdio à polí
tica de arrocho salarial imposta aos servidores
públicos. Desconsideração, pelo Governo Fede
ral, da variação de preços de tarifas públicas
e/ou produtos para efeito do cálculo inflacionário. 49598

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS) - Rea
juste dos salários dos servidores públicos no Go
verno Fernando Henrique Cardoso. Abertura,
pelo Ministro Paulo Renato Souza, da Educação,
de negociações com funcionários públicos em
greve. Responsabilidade do MST pela morte de
agricultor em assentamento no Município Gaú-
cho de Jóia. 49598

FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA) - Presen
ça de representante do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento no Município de Irecê,
Estado da Bahia, para discussão do zoneamento
agrícola da região. 49600

LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS) - Con
testação ao pronunciamento do Deputado Orlan
do Desconsi sobre relação entre a safra agrícola
do Estado do Rio Grande do Sul e o apoio do Go-
verno Estadual aos produtores rurais da região. .... 49600

ALBERTO FRAGA (PMDB - DF) - Aprova-
ção do relatório apresentado pelo orador na Co-

PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Convo
cação dos Deputados ao plenário para aprecia-
ção da Ordem do Dia. 49601

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) - Críti
cas à criação, pelo Governo Federal, do Programa
de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional- PROER. 49601

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Responsa-
bilidade do Governo Federal pela greve dos ser-
vidores públicos. 49602

MARCOS AFONSO (PT - AC) - Encontro
do Governador Jorge Viana e da Senadora Mari
na Silva com o Presidente do Banco Interameri
cano de Desenvolvimento, Enrique Iglesias, em
Washington, Estados Unidos da América, em
busca de recursos para projetos de desenvolvi-
mento sustentável do Estado do Acre. 49603

ALMERINDA DE CARVALHO (PPB - RJ) 
Transcurso do Dia da Criança - 12 de outubro. .... 49604

NICE LOBÃO (Bloco/PFL - MA) - Avalia
ção dos ataques terroristas ocorridos nos Esta
dos Unidos da América. Interesses subjacentes
do clima de prevenção de atos terroristas reinan-
tes no País...... 49604

SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE) 
Apoio ao pronunciamento do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, em cadeia nacional de rá
dio e televisão, sobre a crise internacional envol-
vendo os Estados Unidos da América... 49605

ALEX CANZIANI (PSDB - PR) - Transcur
so do 54° aniversário de emancipação políti
co-administrativa do Município de Arapongas, no
Estado do Paraná. 49606

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or-
dem.) - Solicitação à Presidência de início da
Ordem do Dia. 49606

JARBAS LIMA (PPB - RS) - Importância
do respeito às leis para garantia do Estado De-
mocrático de Direito..... 49606

WILSON SANTOS (PSDB - MT) - Justifi
cativa da apresentação de projeto de lei sobre
criação do Fundo de Fomento à Pesquisa nas
Instituições Federais de Ensino Superior. 49607

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE) - Protesto contra inclusão do Estado do
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49628

49628

49628

49628

49628

49627

49627

49627

49627

49627

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vo
tação e aprovação do projeto e da redação final...

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. ..

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nO 680-A, de 2000, que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República do Pana
má sobre o Exercfcio de Atividades Remunera
das por Parte dos Dependentes do Pessoal Di
plomático, Administrativo e Técnico, celebrado
em Brasília, em 10 de abril de 2000 .

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Encerramento da discussão .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do Professor Luizinho (PT - SP) ..

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vo
tação e aprovação do projeto e da redação final...

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. ..

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 681-A, de 2000, que aprova o texto
do Protocolo de Emenda ao Convênio de Inter
câmbio Cultural entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
da Costa Rica, celebrado em São José, em 4 de
abril de 2000 ..

49610

49610

49612

49609

49608

49609

49609

LAIRE ROSADO (PMDS - RN) - Necessi
dade de implementação, pelas autoridades go
vernamentais, de soluções definitivas para a
questão da seca na região Nordeste .

BENITO GAMA (PMDS - SA) - Maior
apoio governamental para formação de peque-
nas e médias cooperativas agrícolas ..

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência de início da
Ordem do Dia. .. .

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Atendimento ao pedido do Deputado Professor
Luizinho ..

MÁRIO NEGROMONTE (PPB - BA) 
Transcurso do 35° aniversário de criação do Cur-
so Objetivo ..

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE)
- Assinatura, pelo Governo Federal, de convênio
para expansão do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil no Estado de Pernambuco.
Importância da prevalência da política como ativi
dade reguladora e orientadora da cidadania so-
bre o mercado .

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Acatamento, pela Comissão Inte
ramericana de Direitos Humanos da Organização
dos Estados Americanos, de denúncia do Centro
de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Ado
lescentes Padre Marcos Passerine e do Centro
de Justiça Global sobre o assassinato do adoles
cente Raniê Silva Cruz, conhecido como o "Caso
dos Meninos Emasculados do Maranhão". Vio
lência contra menores no Brasil. Anúncio de lan
çamento, pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
de campanha nacional com o slogan "Violência
é covardia. As marcas ficam na sociedade" ..

Ceará no Plano B de racionamento de energia Legislativo n° 169-A, de 1999, que aprova o texto
elétrica. 49608 do Acordo-Quadro de Cooperação Científica e

Tecnológica, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Eslovênia. em Brasília, em 29 de julho
de 1998 ..

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Encerramento da discussão .

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Transcurso do Dia da Pequena Empresa - 5 de
outubro. 49612

V - Ordem do Dia
DA. HELENa (PSDB - RJ. Pela ordem.) 

Implementação de projetos de interesse social
pelo Prefeito Municipal de Duque de Caxias com
o apoio do Governo Federal, no Estado do Rio
de Janeiro. Importância do papel da Câmara dos
Deputados na discussão e encaminhamento de
soluções para questões sociais. Críticas ao de
sempenho do Governador Anthony Garotinho, do
Estado do Rio de Janeiro. .. 49623

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Dis-
cussão, em turno único, do Projeto de Decreto

Usou da palavra para discussão da matéria o
Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTS - SP)..... ..... 49629

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Encerra-
mento da discussão.......... 49629

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados Professor Luizinho (PT
- SP), Paulo Delgado (PT - MG). 49629

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Votação e
aprovação da emenda adotada pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação. 49630

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Votação e
aprovação do projeto e da redação final. 49631

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 49631



49638

49651

49648

49649

49648

49650

49650

AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Pela or
dem.) - Apresentação de proposta para inclusão,
na pauta, do Projeto de Lei n° 2.650, de 2000,
sobre renegociação de dívidas dos pr.odutores
rurais ..

GILMAR MACHADO (PT - MG) - Repúdio
aos ataques militares norte-americanos contra o
Afeganistão. Defesa de renegociação, pelo Go
verno Federal, das dívidas dos pequenos produ-
tores rurais .

DR. ROSINHA (PT - PR) - Defesa de re
negociação das dívidas dos pequenos produto
res rurais. Necessidade de concessão, pelo Go
verno Federal, de subsfdios ao setor agrícola ......

ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM) - Anúncio
de apresentação de projeto de lei sobre amplia
ção da área de abrangência da Zona Franca de
Manaus, no Estado do Amazonas .

WILSON BRAGA (Bloco/PFL - PB) - Ho
menagem a Monsenhor Odilon Pedrosa por oca
sião do transcurso do centenário de nascimento.
Relevância dos trabalhos realizados pelo religio-
so no Estado da Paralba ..

VI - Encerramento
2 - ATA DA 200" SESSÃO DA CÃMARA

DOS DEPUTADOS, DA 3" SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 11 DE
OUTUBRO DE 2001

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da ses-
são anterior

JIJ - Leitura do expediente

SESSÃO ORDINÁRIA DE 11-10-2001

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Leitura de
ato da Presidência sobre criação de Comissão
Especial destinada à apreciação do Projeto de
Lei n° 5.484, de 2001, do Poder Executivo .

IV - Pequeno Expediente

BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)
- Apoio à Proposta de Emenda à Constituição n°
20-A, de 1995, sobre instituição do sistema par-
lamentarista de Governo no País ..

49632

49633

49635

49632

49634

49635

49634

49633
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PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or- zaçóes aos familiares de desaparecidos políticos
dem.) - Denúncia de ameaça de morte ao Depu- durante o regime milITar. Realização, pela Comis-
tado Estadual Gilney Viana, Presidente da Co- são de Direitos Humanos, da 5" Caravana Nacio-
missão de Direitos Humanos na Assembléia Le- nal de Direitos Humanos. 49638
gislativa do Mato Grosso do Sul, por sua defesa
da demarcação de terras indígenas no Estado.
Providências das autoridades para a segurança
pessoal do Parlamentar sul-mato-grossense. ....... 49631

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Reiteração
do pedido ao Governador do Estado do Mato
Grosso do Sul para adoção de medidas em defesa
da integridade física do Deputado Gilney Viana .

GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela or
dem.) - Urgente tramitação do projeto de decreto
legislativo acerca de realização de plebiscito so-
bre implantação do voto facultativo no País .

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Pela ordem.) - Deliberações da Comissão
de Direitos Humanos da Casa para apuração de
denúncias de trabalho escravo no Brasil e de as
sassinato de crianças e adolescentes no Estado
do Maranhão ..

PAULO DELGADO (PT - MG. Pela ordem.)
- Avaliação dos desdobramentos do conflito en
tre os Estados Unidos da América, o Afeganistão
e organizações terroristas ..

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pela
ordem.) - Lucidez do pronunciamento do Depu
tado Paulo Delgado. Encaminhamento ao Depu
tado Ricardo Izar de correspondências anônimas
recebidas pelo orador. Repúdio à prática de de-
núncias infundadas no País .

SALVADOR 21MBALDJ (PSDB - SP. Pela
ordem.) - Combate ao terrorismo. Consternação
com a morte de pessoas inocentes .

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (Blo
co/PFL - SC. Pela ordem.) - Necessidade de
execução do Plano Global e Integrado de Defe
sa contra as Enchentes no Estado de Santa
Catarina .

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC. Pela
ordem.) - Empenho do Fórum Parlamentar Cata
rinense na destinação de recursos orçamentários
para obras de infra-estrutura no Estado de Santa
Catarina. Carta de Blumenau, elaborada por oca-
sião de reunião do órgão ..

FEU ROSA (PSDB - ES. Pela ordem.) 
Conveniência de adoção de diretrizes para implan-
tação de política de estímulo às exportações. ........ 49636

MARCOS ROLlM (PT - RS. Pela ordem.)
Anúncio de encaminhamento, à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, do parecer
ao projeto de lei relativo ao pagamento de indeni-

CORIOLANO SALES (PMDB - BA) 
Excelência do Programa Comunidade Ativa no
Estado da Bahia. 49651

JOVAIR ARANTES (PSD8 - GO) - Apre
sentação de emendas ao Projeto de Lei n° 5.483,
de 2001, modificadoras de dispositivos da Con
solidação das Leis do Trabalho. Assassinato de
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Robson Madureira Duarte, na cidade de Tagua
tinga, Distrito Federal. Aumento da violência ur-
bana no País. 49652

FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFL -
RR) - Apoio à revitalização do Programa Nacio-
nal do Álcool- PROALCOOL. 49653

REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL) 
Anúncio, pelo Governo Federal, de implantação
do Programa de Conservação e Revitalização da
Bacia Hidrográfica do rio São Francisco................ 49654

PAULO DELGADO (PT - MG) - Preocupa
ção com a ameaça por parte dos Estados Unidos
da América de ampliação para outras áreas mu
çulmanas das operações militares ora em curso
contra o Afeganistão. 49655

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Arbitrarieda
des praticadas pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER na aplicação de
multas a motoristas no Estado de Minas Gerais... 49655

ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA) - Recla
mação contra morosidade na implementação das
medidas anunciadas pelo Presidente da Repúbli
ca para recuperação da lavoura cacaueira no
Estado da Bahia. 49656

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Car
ta de Ouro Preto do Oeste, assinada pelas Lojas
Maçônicas vinculadas à Grande Loja Maçônica
do Estado de Rondônia, em repúdio à Medida
Provisória n° 2.166, de 2001, relativa a limitação
da área de exploração das propriedades rurais
na região amazônica. 49656

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Realização do 11 Seminário de Turismo de Tam-
baú, no Estado de São Paulo. 49661

JOSÉ ALEKSANDRO (Bloco/PSL - AC) -
Razões das greves de policiais militares no País.
Apoio às reivindicações das corporações. 49661

NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO) - Ho
menagem à Polfcia Rodoviária Federal. Transcur
so do Dia do Funcionário Público - 28 de outu-
bro. Defesa de valorização da categoria................ 49662

ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA. Como Lf-
der.) - Discriminação praticada contra os Esta-
dos da Região Nordeste no tocante à distribuição
de recursos orçamentários destinados à saúde,
particularmente com relação ao Estado da Bahia. 49663

V - Grande Expediente
HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA) 

Demonstração da postura imperialista do Gover
no norte-americano na deflagração de guerra
contra o Afeganistão. Análise do posicionamento
do Governo brasileiro com relação ao fato. Enca
minhamento ao Presidente Fernando Henrique

Cardoso, pela Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, de moção pela imediata
instauração do Estado da Palestina. 49664

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Preocu
pação com a região Nordeste em face do anúncio
de implantação do Plano B de racionamento de
energia elétrica. Necessidade de retomada da
campanha de conscientização da população em
face do agravamento da crise do setor de energia. 49668

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or
dem.) - Repúdio às declarações do Governador
César Borges, do Estado da Bahia, sobre a atua
ção de Deputados relativamente à implantação
de montadora da Ford Brasil Ltda., no Municfpio
de Camaçari. 49671

PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI. Como Lf-
der.) - Excelência da atuação do Ministro José
Serra, da Saúde............ 49672

CARLOS BATATA (PSDB - PE. Como Lf
der.) - Solicitação ao Ministro Martus Tavares, do
Planejamento, Orçamento e Gestão, de abertura
de concurso público para preenchimento de va-
gas na Polícia Rodoviária Federal......................... 49674

VI - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: LUIZ
MOREIRA, FERNANDO CORUJA, VANESSA
GRAZZIOTIN, DARCISIO PERONDI, RUBENS
BUENO, PAULO OCTÁVIO, NICE LOBÃO,
CLEMENTINO COELHO, AUGUSTO NARDES,
E OUTROS, RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS,
NAIR XAVIER LOBO, ROBERTO PESSOA. ........ 49675

VII - Comunicações Parlamentares

ESTHER GROSSI (PT - RS) - Transcurso
do Dia do Professor - 15 de outubro. Concessão
a docentes, pela Fundação Victor Civita, do Prê
mio Professor Nota 10. Outorga pela Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, da Câmara
dos Deputados, do Prêmio Darcy Ribeiro aos
professores Vera Manzanares, Tânia Mariza Ku
chenbecker e Aluísio Pimenta, do Estado de Mi-
nas Gerais. 49676

PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI) - Apre
sentação de requerimento de realização, pelo
Congresso Nacional, de sessão solene em ho
menagem póstuma ao ex-Ministro Roberto Cam
pos. Defesa de conclusão da BR-020 (Rodovia
Fortaleza-Brasília), em homenagem à memória
do ex-Presidente da República Juscelino Kubits-
chek, idealizador da obra. 49677

ROBERTO PESSOA (Bloco/PFL - CE) 
Importância de conclusão da BR-020. Cumpri
mentos ao Governador Siqueira Campos, do
Estado do Tocantins, pela determinação de re
alização de estudo preliminar para transposi-



49679

CORIOLANO SALES (PMDB - BA) - Lan
çamento do Programa de Apoio ao Microcrédito
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas - SEBRAE ..

VIII- Encerramento
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ção das águas do rio Tocantins. Apoio à realiza- • 27" Reunião (Audiência Pública), em 18-9-01 e
ção de plebiscito nacional sobre o projeto de 28" Reunião (Ordinária), em 19-9-01. 49698
transposição. 49678 * Atas com notas taquigráficas

4 - DESIGNAÇÕES

a) Comissão de Economia, Indústria e Co-
mércio, em 11-10-01.............................................. 49765

b) Comissão de Finanças e Tributação, em
11-10-01. 49765

COMISSÕES

3 - ATAS DA COMISSÃO

a) Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, 20" Reunião (Ordinária), em 15-8-01, • 21"
Reunião (Audiência Pública), em 21-8-01, 22"
Reunião (Ordinária), em 22-8-01, 23" Reunião
(Ordinária), em 29-8-01, • 24" Reunião (Audiên
cia Pública), em 4-9-01, 25" Reunião (Ordinária),
em 5-9-01, 26" Reunião (Ordinária), em 12-9-01,

c) Comissão de Seguridade Social e Famf-
lia, em 11-10-01..................................................... 49766

d) Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, em 11-10-01. 49766

5-MESA
6 - LfDERES E VICE-LíDERES
7 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
8 - COMISSÕES
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Ata da 199a Sessão, Extraordinária, Matutina,
em 11 de outubro de 2001

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 10 Secretário Paulo Rocha,
3° Secretário Wilson Santos, 4° Suplente de Secretário Themístocles Sampaio,

MarcaI Filho e Roland Lavigne, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 9 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

Piauí
JOÃO HENRIQUE

THEMISTOCLES SAMPAIO

PlJ'"esentes de Piau(: 2

Paraíba

Nilton Capixaba

PMDB
PMDB

CARLOS DUNGA

Presentes de Paraíba: ...

Pernambuco
GONZAGA PATRIOTA

PlI""esentes de Pernambuco: ...

Alagoas
GIVALDO CARIMBÃO

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 2

Sergipe
IVAN PAIXÃO

JORGE ALBERTO

JOS~ TELES

Presentes de Sergipe: 3

Bahia
CORIOLANO SALES

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

Presentes de Bahia: 3

Minas Gerais
ANTONIO DO VALLE

CARLOS MOSCONI

EUASMURAD

GiLMAR MACHADO

HERCULANO ANGHINETTI

.JoAo MAGNO

LINCOLN PORTELA

ODELMO LE.Ã.O

PHILEMON RODRIGUES

ROMEL ANIZIO

TILDEN SANTIAGO

Presentes de Minas Gerais: ......

PTB

PSB

PSB
PPS

PPS
PMDB
PSDB

PMDB
PSDB
PFL

PMDB
PSDB
PSDB
PT
PPB
PT
PSL

PPB
PL

PPB
PT
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Rio de Janeiro
,iAIR BOLSONARO

LurSINHO

MIRIAM REJO

SIMÃO SESSIM

Presentes de Rio de Janeiro: 4

São Paulo
ARYKARA

DELFIM NETTO

DR. HÉLIO

IARA BERNARDI

IVAN VALENTE

,!OSÉ GENOINO

LAMARTINE POSELLA

LUCIANO ZICA

NELO RODOLFO

!Presentes de São Paulo: 9

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

Presentes de Mato Grosso: 1

Goiás
LUIZ BITTENCOURT

Presentes de Golâs: 1

Mato Grosso do Sul
,JOÃO GRANDÃO

?resentes de Mato Grosso do Sul: 1

Paraná
IJR. ROSINHA

Presentes de Paraná: 1

Santa Catarina
FERNANDO CORUJA

SERAFIM VENZON

Presentes de Santa Catarina: 2

Rio Grande do Sul
..<:I.DÃO PRETTO

EZIDIO PINHEIRO

HENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

Presentes de Rio Grande do Sul: 6

PPB
PPB
PSB
PPB

PPB
PPB
POT
PT
PT
PT
PMOB
PT
PMOB

PFL

PMOB

PT

PT

POT
POT

PT

PSB
PT
PPB
PMDB
PSDB

Outubro de 2001
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Amapá

Pará

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDUARDO SEABRA

SÉRGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 2

Sexta-feira 12 49475

PTS
PFL

BABÁ

Presentes de Pará: 1

Amazonas
VANESSA GRAZZIOTIN

ÁTILA LINS

Presentes de Amazonas: 2

Acre
MÁRCIO BITTAR

Presentes de Acre: 1

Tocantins
PASTOR AMARILDQ

Presentes de Tocantins: 1

Maranhão
COSTA FERREIRA

NEIVA MOREIRA

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

Presentes de Maranhão: 4

Ceará
PIMENTEL GOMES

Presentes de Ceará: 1

PT

pedoS

PFL

PPS

PPB

PFL

PDT
PFL

PMDB

PPS
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I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (paulo Rocha) - A lista de

presença registra na Casa o comparecimento de 61
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.
11- LEITURA DA ATA

O SR. JOÃO GRANDÃO, servindo como 2E Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. SAULO PEDROSA, servindo como 1E
Secretário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

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

CN MPV 00003/2001 de 27/09/2001

Ofício n° 492 (CN)

Brasília, 11 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,

Encaminho a V. Exa , nos termos do § ao do art.
62 da Constituição Federal, o processado da Medi
da Provisória n° 3, de 2001 , que "estabelece normas
para registro do resultado líquido negativo decorren
te do ajuste dos valores em reais de obrigações e
créditos, e dá outras providências".

Informo, por oportuno, que à medida não foi
oferecida nenhuma emenda e que a Comissão Mis
ta designada não se instalou.

Atenciosamente, - Ramez Tebet, Presidente
do Senado Federal.

Outt·U$ r~urn~ro~

Autor

Ern'H'I:i?l

Ouse, Vo'::"IÇOO

l ndax<=.çáo

L.ocallzilçào atult t

UltlI'lH' Açau

Tr"iHTli tações

~Úr"nilHO na origem: MSG 01043 2001 (em: 26/09/2001)
Orgão de orig ..m: PRESIOENCIA DA REPUBLICA

CN MCN 1526/2001

EXTERNO - Presidência da R..pública

Estabelece norlT'\fts pare registro do ,.esultsdo líquido negativo decorrentl!!l do AjUste do$. valores em reais de
obrigeçõe5 e créditos, ClI dá outras pruvidõnc:las.

(GOVERNO FHC).

CRITÉRIOS, PESSOA FisICA, AMORTIZAÇÃO, DESPESA. EFEITO, REGISTRO CONTÁBIL, RESULTADO, AJUSTE,
VARIAÇÃO. TAXA DE CÂMBIO.

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEOtENTE

CI\l MP'V OOOO:~/~(')O:1

Det", 11/:1.0/200"1
Lacei: SACM - SERViÇO DE APOIO COMISSOeS MISTAS
Sltuaçilo: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO
Texto; Esgotndo o prazo regl,..,sntal, 8alTl insteleu;iio da Comissão Mista, rTlstéria encaminhada à SSCLCN
para 1115 devldes providencias.

InvQf.t.ilLQLd.~nf:lçtâoJ1e-tta..m.i1a:çoeJiL(OQJ~tter'\te)

CN MPV 00003/2001

11/10/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
anelo nO 492 (CN), do 11.1.0.2001, encarninhoZlndo o processado de refliJrida
M.&Jid .. ProvlsórlZl. 080 Presidente da Cíirnarn dos Deputados, conforrne § a u do
.. rt. 62 ds Constitulç80 Federal.

11/10/2001 SSCLCN .. SUBSEC. COORDE;NAÇÃO I.EGISLATIVA DO CONGRESSO
À SubsliIlcretarla. de Expediente com dostlno à Cârnare dos Qeput~dos (§ ao, do
art. 62 da Constitujç&o Federei) tendo .rn vista (> titr-rnlno do prazo na
Cornis.são Mista.

11/10/2001 SSCLCN - SUBSEC. COORDE;NAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
Anexadas folha .. nOs 7 81 12, refef"cntes â Mensélgem nO 628/2001-CN.

11/10/2001 SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Situnçiío: AGUARDANDO INSTALAÇÃO OA COMISSÃO
EsgotalCJo O prazo regimental, sem instalação de Cornissilo MIsta, rnatérla
encanllnhada à SSCLCN pal"a as dovld~s pro~idânclas_

10/10/2001 SAeM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS.
Oficio nO 122/2001-GLPSe d~ Liderança do pse, indicando o~ Sen!lldores
ROBERTO SATURNINO BRAGA, COrr\O titular", M ADEMIR ANDRADE, como
lõuplente, p~ra Integn:.rem a CornlS50o em BlJb:ltltuiçiiio aos Zlnterio ..n"lant.
indicados, ft PZlIrtU' de 10/10/2001. (.es fls. 06).

03/10/2001 SAeM - SERViÇO DE APOIO COMISSÕE;S MISTAs
Orício nO 13B2-L-PFL/2001 da Lideranç.... do B'oco PDrlill!lfT'H:!Intar PFL /PST,
indicando os Deput:ados MUSSA DEMES QI R.OORIGO MAIA. corno tltula ....es, a
PAULO CiaUV~A e REGINALDO GERMANO, corno suplentes, pare Integrarom a
Corni5liiio t!!Im substitulÇllo aos antérlornl_nte indleados., I!II p~rtlr dQ 03/10/2001.
(às fls.OS).

Publicação em 04/10/2001 no DSF páginas: 23895 (V.c,,- .:noriQ)

03/10/2001 SAeM - SERVIÇO OE APOIO COMISSÕES MISTAS
No p ....I!IIZO reglrnental n80 to. aprQsontada ••nenda à MedldD Provisória.

27/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A Pr4llsldinclZl cOnlunlca ao Plenilrio sdoç30 da rlilferlda medida, em 26.9.2001,
e publicada no dia subseqúonte. De .acordo com as indicações doas L1derançes,
fica .&5irn constituida .ti Cornlss.l!io Mista Incun,bida de emitir palrecer sobrQ i!lI

rnbté,..ia, com Senador.ii Titulares: PMDB Renan Calheiros. e Nabo,.. Júnior; PFL
tlugo NapolaSo C!Il R.om ..... lumm; BLOCO ( PSOB/PPB) Romaro ]ucá; Bloco
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Hugo Napoleão e Romeu Turna; BLOCO ( PSOBIPPB) ROM"\ero Jueá; Bloco
OposIção (PT/PDT/PPS) José Eduardo Dutr.. ; PSB Ademir Andrada; PTB Arlindo
Porto; SUplentes: PMDB José Alencar e Juvênclo da Fonseca; PFL Eduardo
Siqueira Campos e Francelino Pereira; BLOCO ( PSDBIPPB) Pedro Pi""; Bloco
Oposição (PT/PDT/PPS) Paulo Hartung; PSB Roberto Saturnino e os Srs.
Oeputados Titulares: PSDB Jutahy Junior e Narcio Rodrigues; Bloco (PFL/PST)
Inocêncio Ollveir.. a Abelado Lupion; PMDB Geddel Vlair.. Lima; PT Walter
Pinheiro; PPB Odelmo Leão; Bloco ( PTN) José de Abreu; Suplentes: PSDB
Carlos Batat.. e Sebastião Madeira; Bloco (PFL/PST) Arlston Andrade e Coraucl
Sobrinho; PMDB Albérico Filho; PT Alolzio Mercadante Gerson Peres;
juntan-lente com o estabareclmanto do calendário, anexado ao processado. À
SAeM.

Publicação BIT> 28/09/2001 no DSF páginas: 23053 - 23054 {. V.OL.l'liá .. iClO.)
27/0g/2001 SscLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGR.ESSO
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO MEMBROS COMISSÃO
Ao P1eni!lrio par-a designação da COfTllssão Místa e est2llbetecirTlento do
c!!Ilendár.o para tramitação da rn2lltérlêl.

27/09/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGJ:SLATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Este processo contém 02 (duas) folhas numeradas e rubricad.. s. À SSCLCN.
Publicação <UT\ 27/09/2001. no DOU páginas: 2
Retificado em 2·8/09/2001 no DOU pégln .. s: 4

Fonte: $ecretarta-Garal d21 M4!!sa

Duvidas, reclamações e inforrn.. ções: SSll>lE - Subsecretaria de InfQll:DaçAlU!
(311- 7 279,311-7548,311-3325, 311-3572)

Sonlado Fc.s.:.raJ. cm .16 de .e~ de 2.00 I
$cI'nador R.l\MEZ TEBBT

Prdidcnte GC' Soa.aáO FCldara.I

o..jando inu:nsificar .. re-'-'Goa CU7'&i1aJl • anUaIDa-.
cJlia&cnWl::r c ...... IM doi.. Vu.Aea~

Cic:nf.Ca da nl.pid. 1DA...,:t....ao do ~i,nC'_ cierwrnc:o •
de! __ .,..,.aiLio~.. cuntnbulÍlÇJa pura • pronlQlÇAo da OOIlrpClraoç'f.u bilalC"no
c. ialemacionaL c

Deacja.ndo c:JLIl'and&r g c:a.copg .... ~ao clCNJfica •
lççnolO8;lca por rnc:ig u. criaç~ de u~~ pudutiv.. <OI"
pnJIlO..uo.. p.cf tkoa c CID bc:llcfW:iu lhIilu.o.

A..caIfdu"_ o ac.ulaloll:

AI.:Urtl.o l:J,&....cu "'oC~ Ci_dRc:... _ Tecnolot;.U;l.I
cntno u C....... ,..-no lJ,.;r, ttcp.lbl~ Fedc.-alIVA do

U,aall a o OoY..-no do Ra~rtO UnilJQ ~ Qr&oJ1)••laa!l1ol •
da 1s\otIô& do Norua

O [iQ'I'amo Ilb Rcpr.lbl;c.a Fe~v. du anuU

O 0 (11'1\0 (k> Reiao Un.da ela Ora..OrelAl'lha CI oh 'r'~.

(donI urlC dD.lwlUillolldl::Ml "p~ Oonll"aJaa.I".'·'.

t-"HJtNANl.)() HENHJ(JUB C}l.RD0S4.
Lo.u f"".IiJH" tU s.i.zA:I Cu~"

AI'U.o 1
I. AI P~. C,.;.null......._ dc:ac:n_l ...c:.-au Ativ'~. do: ....,

~o em~ do!!. dl!ncja c ICenololl. COIIjucn-D~ac dcRn.d.b
CQnI ~p6.lto. pacllíceu c CIO bI::laea de ipI.tdadc c tx:ac:fI=1O mUlUO

2. t:..arr.a oUI'I'IÁadU pudclrlo __~ por ôrJ;toa P"
bliçu•• In"liunoa de pcllquu.-.. caJ.abclcciaICIlIICIM do cnalno lIIIpcnor \
~ cm...a.oc.... po.1bJ~ Ou. po'\~.... _boa.:La 'PI&1_. (doxw."'_l'
dclloan.l.n.au "inlli.u~OCIç~." ••

BnlAiIi.... 2j dca "'JDbfO de 100 I: ISO' 6& Indcp.entlbm:ill •
lU· d.. H.DpU.bloeor..

CD"'idc~ q ... u A.e<>rdu 0 cnn vl.Df" ~ I.... do:
JUUlo de 1000. oaa lenDO_ do par6Jnúo , ~ _u ilft1aO U:

DECRETAI

DECR.E'TQ N'" 3.9J8. D~ ~ on S.ErnIM&RO os :!OOl

Ptuowi•• u AcO(óQ 0 .....,;0 ÔiI CUC~JC1'~a..'

CicrnU"tc. 11 Tcc~"':a cna-a o Go....~
da Ke.pa1blic .. Fcdcrw.h". do Brw.aU I: o 00
....ema GU RClao UnLclo da C"·Dte&An~ c
lI1.anda do Nanei.. c;c.l&brAdo C1Rl t...on.1n:....
I:PI 3 dCl do.ambf'o. 1997.

O plUtSIDENTIi:. DA REPÚBLICA. no UJoO cl........tx.oi·
ç6a qlalll lhe CiOfII(e.nt O .,.,. a_, incl.ao VIU, da CDNI;hWçi.o.

An.. I· O Acordo Dlbil;D cb: COOIICnaç'!kJ o.c.n~Ir;.:.õIl o Tuo.;
no&olK:- CNn: o üa.. crt'O CU lU'publica f'cdcnM.I". do l.\.nr.ail ••
Govc:n'JO du Reino lInidt'o da u..·Dnuantta 11 Irl.-.ad;l 4u "'on•. cc'
Icbnado om Loncer-••m , d.r doZlllmtw'O di! Ig.Q1. apalllO p)t" Cópia ac
~U' Dccn:lq. ..cn. ~ccuaado a c:ucnpf'ido &Ao lnUl~tMG COtnll
nele., contleni.

FiU\N1I.NDO K'BJ'olilUQUE c."1U>OSO
PcdlJlV /ItIuu..

Cunll.'&no:Iu que: U QQVCITl.O ~ Kep<1b1k:.. Por.kn;ui~u oJo..
D.-.aü (I O ao"cnao do Reino Ua.Jl1o da Or6.-B~ha o Irwnd.a do
Nol'to celeh~.em LonI1I"C•• cn:a .l de doc:umbco. 1907. o Acordo
Dúwco de COQ~t'DÇ'!Io OCI1II(",. o To:~"nol"lPc:"':

Cnru....=r"lU1L&oqua u COPGr~1oO N-=üu.) apI'O'You "s.w: A,l.:ur.
00 pGI' rnoao do 0ec'1!IW L..c:&h.lativu 11· 4o. .:k: 18 do jW\hO 4:: 1\199;

Art. 2" S&u UljcllO. to IIprUv-.;Ao do eu.'I.-eaau Naa:,_õ
qucuaqucr atOIl QUc po.....l'I rc~uku an f'C!vldo do te lenl1v J\o:ur'ôO
aalUa lõOAW Q'U..,..,q"cr 1I~e... c:um9k,"c~. que. nua lIc:I'InOa do .,..
49. i.ac:ia.o I. ch. Coaa~~~, -ac~m oacarwa.. 0I.l c:om'
Pft)rnalllDa ar-voaoa ~ palr1m6oto aaclllWUl.l.

....n ...... A Cornl""'a.. <Jg Va.lor.:. Jlt,.Sobl.li.;1rlu.... a :~~·.:r~·,,,, I.'
dõl R~Lll F..Jcral, no 4mbuo cte .u~ c,olnpct<fn<,;.;I't. C'lOopo."IIN':' 111....
rn:u .,~","'.:u-i_ .. .p.Ilcaçllo du ddJlU"'IO ,..a.a McáloJ.1 Pro, ,..on...

,,"o ,. O d.i~~ Medida t"ftlVt.on_ a!Lu M'. a,pll<"a ':h
an.'ilutoÇo... rln..-:c:iru e desnata irblilui.6l=" a.ul~~ a ( .....1.:10Q.i.r.I
palio Banco Cc:ntft.l do 8,..il.

An. 6· liaa M~d.J f"'n:p",iaólia IIn11. CIlO ~i.DiI' •• dll'. do:.ua ~blll;:lIÇIo.

8~'b.. 26de"~ de 1001: 1&0' dJI lndr:PIt~~a_
Ii J' d.I KapalbbC....

Em2?-1 OCj 12001
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Atoo do Poder Executivo

.MEDIDA l"'ROVlSORlA ~f "J. De. '26 DE. SEl"EMBMO OH '20'.

À Comissão Mista

f"~ _&ber ~ue o C41oQ srealO NacKMuJ aprovuu. ti ai, R.arnez
T.bct.. Prcaidcll.LIt do SonDc1o~. lUU lef'lnIn do 1Ut. 4B. Ilem 28.
do Rea:Uncoco lntatTIo. ptcmuJ.o o U.lolin,c

DECRBTO Lnc.lSLATrvO
NI .1"4. oe 2001

~~~%~~~~ii~:~!:m~~
~~:"l~~::::~=:'P'"~d:~=:
liaUodo do Mm- Ocmlia.

Ealabatec.o lUJI'11'I.U para '"'ai.u-o do l"IlIIIul
~o U'I'liGo ~ ........u Oc.:;un~m.c do "UalO
doi "'&lon» em ~. eM ubOC4ÇOiN • cr.·
cl.iloa. G d.;i OI&U'-.a Pf"Ov'~I"".

O PR.E5IDItNTS DA RBPÜbUCAo. nu uw:r d. .....uibui_
çloO que lhe oonfCt'll' o -.n.. 62 da COIUlnulçAo. IIdClt.a a IQIUIDUI
ModUla PTo"'WOr1a. COJ\ll ratÇ.. dei lcl.

Art. 1I A. peu06I Jurldicu poda"Ou rCII;.cru cm con'- do
auvo dJferido. o .-...Ia-ta liquido lIIesauvu ~lICme do aJu"c doa
vab1=a em reú.I de obrip.;;:6ca o ~rtoJ;'oa, .foMuado CR'I ...U1udot da
",-"...~ aM taa:aa de ckf:lblo oearrid.a no ~Dd4l"lO da 2001.

p ....,..,.o Ilal.cu. O v..so.- da dc:apr:.", ~"'.fm.d.a .... fonna
~f4 -.:uFl'. Go"eni acr IUDD11.UAd.Q ...~ da VLDLC c cUlco px CC-.
nO Ch1I\LIDo,J. pcu' ~nd4rio. a PdftU de 100 L.

AI1.. 2 1 A peuoa jurldic. quer hou....,.~ '" pI"OC:.~
dlmca&o ".r~y ao art1.I;Q antcnOl" dIlIvc:ra ..cta.lr (lo lucro IIquid().

~aI~~I:':i~~I:U~~:-:~~=:-oc~~~~-:
dUl:lM:'nça eaaa o "alAr d.a ckaposa, tIleia.a.raoJo fiO -.; .... 0 d.ifcriclo•• o
~ no mcatno ~uda.

~l'lO Il.n.ICO. O ",.ao.- _Dl'1.I~ fIOa~~ de .-pu_
naçAo .ub~~aeca~ da o.ccl~ lCf1l ad.toonada ao tu.cro "q~
pua deu:rJni1UlÇAo do lu.au ~al c dD b.üoc de cticulu da ..vntnbWçao
aoc:ia1~ O bIcro Uquldo~ndDn... &O m-mo ~o,

Art.. 3' p...., ru.. de: dc:ac:rftUt'I~ da MH WI QU.:ulo elo.
IrihUUlo. -.dn\.iniAU'looda. pala Sa.c....l.Iri. ct.. RIflCII:.iuI F....l.,.&.l. o ...-.t.... 0ITl
ft\Ad das u:-uterenciaa do o~ o cxlenar ..,. apurado com __ n-.

~~~a~:O~n~:::~:~It::u~~
clmbio ou... tIl&lOf'. o.a oponaeeo ôC' çlmb~ em. ai.

Fw," _boa" que o COnarcaao Na..:IDnal apru~uu. c ~mez

Tebc1. PrcljdcAtll do S.::•..-kI E;;.Jcnal. n.......:~ 00 1»1'1 I~ 1&.
l1u RC'Unca'110 lnu",... prorn... t"u u IiCIllul~

DSCRE'TU LEGISL.A.TIVO
N· '73. DE 200J

~~ÇiM~11A~~1:ó~~~~~E:
,,~ dlo nd.indJudo cOmunilAna na cHwde
doi PM'tUB. p~ M 560 P.aUG

c1~ l" dc~~~~~~~~:-~=~~~:~~
::';:=i~W~~~~~nJit~S{t':·&:w~n~~~~-:
P.....un.. E.lUU1o de S~ PaL1J.O.

Ar'L. 2' Ea~ Dori::re1Q lAa.u.1aU'lOU -nu- en. "llar ". WIU di:
~pub.l.iotÇao.

íSSN U/.J-í.537
~:··z

F~o .&Lc( que [) Çur'll'" .... SOO 1'OAl:.OO......pfO\<OU, CI cu. R&UnAL
T ..hctl, Prm.ldof\le du S",n4do Fcdc:.-.J. no. lermos do ano 48. alem 2.8.
da AcaJtnl!ftlO Uw!mo. promuJao o 1e.u.U1b!

D2C~ l.~,a\SLA"1'1VO

H- 371, De 2t~1

ç~"::Ó~~';.,I1-ÁK~~a1tI~~t~~
-A,.vetLOE N.\.7.AJl:â" D cur.ccutar~

. do radJadJAuao comunlt6lia na çi~ Ao
~1IpWU. I!alAdo do Arn&Ullnu.

O Cut!Sre>l.I.O N-.:lopaj doo:Icu.: ..
Art. 11 F H:. "'.-uvlldu .. 1110 .. que _ n:fna .. PDI1.IU1" ai IO~.

de 12 de mllio do 2000. que a.Honu .. A~laçAo l:omunil.&na~o
Ch.b """ • A VOI' de Nazar6- Cl all.ao:=u..-r. V'OI u6. ano... MIm rJ..lRllo •
CAch...lvidada. aen'iço de ..-dlodifuslo CQfl'lUDilAt-IIl na 4:il1Dd8 * h(a...

nacaIPUNÀn~~~D~~~a.i.1MiVOCl.r1tn1 em ""iave na a.... do
tuA ~oJb.ieacAo.

b C.man:....D Nu.don~ dacteua:
1'U1. I" Aea .pro_do o alD 11 ~ur. _ n:tCn::l a Prorurta n f 189.

de 11 de maio dr 2000, quo luncnz.a a. A..Mod_v&o Comun.h.4.'Ul dIt
Dt''''d'lvu'Vlmc.EItD Cu~1.II'I • Anl.luco ÓG \Di~ e CJLC.CWar. pcw are
anoa• .ciD difclJQ de c.u:lU8.-.ida.dc. -.r'\'IÇIO do n,diodll'uallo ~
lUtb1& rua ci~ 6e 1b1pUlt. .t!aUldo do f'uanf.

ÁrL 2' &ur DccicU) IAlblauYQ c",*,,- em v,-or _ da.l..a de
aua ~hca.çAo.

s~ Po6cT&J. c .., 'lb do "lCrntwa do 2001
SeoAdur kAMEZ 11l08T

l'1uidl:DlG dU ScnillW PcdcJ-aJ

P-.ço labcr que> o COD~aa Nacio,,'" aprovou. o cu..~
nbel: Jo>n:sldcnto do Scm-w FodoraJ. ~ Wftna. do -.n...6. lLem 2&.
4n kcpmenloo latemo. ?lUIULIISa Q 1O'\lJ~ua

DECRSTO L.hCiISLA1TVO
N" ]71. DE 1,{)()1

çÀ~"'ê;5M-r:w~~Á~QC~e ~A~~:
VlMI!NTO Cl rLTUR.AL e AR11snco
Da 1D(P'ORÁ (~ CJIIO::t.i..... Mn'i~ de ~o-
difuda ,;omUAlt&ria _ c:ic1ada do [b.poJa.
bUIIáDdD~'a.



49478 Sexta-Ieira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

Aviso nO 1.132 - C. Civil

Brasflia, 26 de setembro de 2001

À Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília - DF

Sr. Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem na

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Congresso Nacional o
texto da Medida Provisória n° 3, de 26 de setembro de
2001.

Pedro Parente, Chefe da Casa Civil da Presi
dência da República.

MENSAGEM N° 1.043

Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de V. Exas. o texto
da Medida Provisória n° 3, de 26 de setembro de
2001, que "estabelece normas para registro do resul
tado Iíquido negativo decorrente do ajuste dos valores
em reais de obrigações e créditos, e dá outras provi
dências".

Brasília, 26 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MFI nO 195 Em Mpv Normas Reg ResuLT Liq Neg

Brasília, 26 de setembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à consideração de Vossa Excelência
proposta de edição de medida provisória que "esta-
belece normas para registro do resultado líquido ne
gativo decorrente do ajuste dos valores em reais de
obrigações e créditos, e dá outras providências".

2. Muitas companhias abertas nacionais estão
sendo obrigadas a realizar operações de proteção
(hedge) contra tais variações cambiais, não por mo
tivos financeiros - dado que seus passivos são de
longo prazo, e espera-se uma sensível redução das
taxas de câmbio ao longo do tempo - mas para pro
teger suas demonstrações financeiras, que revelari
am o descasamento pontual entre ativos e passivos,
e visando a evitar a incidência de cláusulas de ven
cimento antecipado existentes em contratos de fi
nanciamento.

3. Como a atual flutuação do câmbio pode ter
sido afetada no curto prazo mais do que será a reali
dade a longo prazo e que portanto as taxas atuais não
refletem uma perda efetiva das referidas companhias,

considero cabível que se permita que tais perdas se
jam amortizadas ao longo do tempo. Acresce, ainda,
que nas empresas com receitas em moeda estrangei
ra ainda por realizar, a contabilização por competên
cia não refletiria a possibilidade deste hedge natural.

4. Tal procedimento foi adotado em 1999, por
meio da Medida Provisória n° 1.818, de 25 de março
daquele ano, transformada na Lei nO 9.816, de 23 de
agosto de 1999, abrangendo, no entanto, somente o
primeiro trimestre de 1999.

5. Frise-se que do ponto de vista fiscal a matéria
encontra-se regulada, atualmente, pela Medida Provi
sória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 ,que facul
ta às pessoas jurídicas contribuintes em geral a ado
ção do regime de caixa, ao invés de competência,
para a contabilização de ativos e passivos em moeda
estrangeira, ou vinculados à variação cambial, o que
permite ao final o mesmo efeito de apenas reconhe
cer-se a perda cambial ao longo do tempo, e se ela
vier efetivamente a ocorrer.

6. Para as companhias abertas já está em
estudo no âmbito da Comissão de Valores Mobi
liários a edição de normativo específico que, nos
moldes do que já se fez em outras ocasiões, como
na desvalorização cambial verificada em janeiro
de 1999, permita às companhias abertas, excepci
onalmente, contabilizar em ativo diferido, a ser
amortizado no prazo de 4 (quatro) anos, as varia
ções cambiais negativas ocorridas no exercício de
2001, adotando-se para tanto o critério da apura
ção das variações líquidas de ativos e passivos
sujeitos à correção cambial.

7. Tal medida se justifica. não só em função da
crescente e injustificada exacerbação das taxas de
câmbio ao longo deste ano, mas notadamente em
razão dos graves acontecimentos de 11 de setem
bro de 2001, os quais contribuíram para o agrava
mento da situação cambial.

8. Parece-me, entretanto, que o impacto da
medida sobre os agentes econômicos seria sensi
velmente maior caso a permissão para tal modalida
de de contabilização fosse estendida às demais
pessoas jurídicas nacionais, isto é, às companhias
fechadas e às sociedades por quotas.

Essas as razões, Senhor Presidente, que me le
vam a propor a edição da anexa medida provisória, já
que presentes os pressupostos constitucionais de ur
gência e relevância, como demonstrado.

Respeitosamente, - Pedro Sampaio Malan, Mi
nistro de Estado da Fazenda.
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Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa que o Deputado Glycon Terra

Pinto passa a participar, na qualidade de Titular, da
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei n° 203, de 1991, que "dispõe sobre o
acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transpor
te e a destinação dos resíduos de serviços de saúde",
em vaga existente.

Por oportuno, renovo a V. Exa protestos de estima
e consideração. - Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Publique-se.
Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
OF/GAB/I/N° 697

Brasília, 4 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa que o Deputado Juiz bitten

court passa a participar, na qualidade de Titular, da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
PEC n° 151, de 1995, que "altera a redação do inciso
11 do art. 37 e do § 7° do art. 144 da Constituição Fede
ral", e apensada, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a V. Exa protestos de esti
ma e elevada consideração. - Geddel Vieira Lima,
Líder do PMDB.

Publique-se.
Em 11-10-01 . - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/N° 699

Brasília, 4 de outubro de 2001

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD Presidente da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa que o Deputado Marcelo Tei

xeira passa a integrar, na qualidade de Titular, o Gru
po de Trabalho destinado a tratar da transposição de
águas do rio São Francisco e revitalização do seu cur-

Brasília, 3 de outubro de 2001

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

Brasília, 11 de outubro de 2001

Publique-se.
Em 11-10-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. PSDB N° 860/2001

OF PSDB N° 853/2001

Brasília,1Ode outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Exa os Deputados

Nelson Marchezan, Antônio Cambraia, Átila Ura e
Márcio Matos, como membros titulares, e os Deputa
dos José Múcio Monteiro, Saulo Coelho e Max Mauro,
como membros suplentes, para integrarem a Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar
o destino dado aos recursos angariados com o reco
lhimento da Contribuição sobre Movimentação Finan
ceira - CPMF".

Atenciosamente, - Jutahy Junior, Líder do
PSDB.

Publique-se.
Em 11 -10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

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

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Exa os Deputados

Bonifácio de Andrada, Marisa Serrano e Vicente Arru
da, como membros titulares, e os Deputados Xico
Graziano, Vicente Caropreso e Carlos Batata, como
membros suplentes, para integrarem o Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputa
dos.

Atenciosamente, - Jutahy Junior, Líder do
PSDB.

Do Sr. Deputado Jutahy Junior, Líder do OF/GAB/I/N° 693
PSDB, nos seguintes termos:
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Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
DD Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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so, bem como apresentar propostas ao orçamento Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do PPB,
que viabilizem ações, em substituição ao Deputado nos seguintes termos:

João Mendes. Ofício n° 516/01
Por oportuno, renovo a V. Ex" protestos de estima

e consideração. - Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/N° 700

Brasília, 4 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex" que o Deputado WILSON

SANTOS passa a participar, na qualidade de
SUPLENTE, da Comissão Especial destinada a apre
ciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Cons
tituição n° 89, de 1995, que "dá nova redação ao inci
so IV doart. 29 da Constituição Federal" (TRE fixará o
número de vereadores proporcional à população),
em substituição ao Deputado JOÃO MENDES.

Por oportuno, renovo a V. Ex" protestos de esti
ma e elevada consideração. - Geddel Vieira Lima,
Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/W 701

Brasília, 4 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex" que o Deputado Jurandil Jua

rez passa a participar, na qualidade de Titular, da Co
missão Especial destinada a proferir parecer à PEC
n° 53-A, 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",
em substituição ao Deputado João Mendes.

Por oportuno, renovo a V. Ex" protestos de esti
ma e elevada consideração. - Geddel Vieira Lima,
Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Ex", pelo Partido

Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado Simão
Sessim, como titular, tornando sem efeito sua indica
ção como suplente, em substituição ao Deputado Ibe
rê Ferreira, para integrar a Comissão Especial desti
nada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei n°
3.846, de 2000, do Poder Executivo, que "dispõe so
bre a Ordenação da Aviação Civil, cria a Agência Na
cional de Aviação Civil- ANAC, e dá outras providên
cias".

Atenciosamente Deputado, - Odelmo Leão, Lí
der do PPB.

Defiro. Publique-se.
Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Líder
do PTB, nos seguintes termos:

Ofício nO 577/2001

Brasília, 10 de outubro de 2001

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

Sr. Presidente,
Atendendo solicitação de V. Ex", indico o Sr. De

putado Ricardo Izar (PTB-SP), na qualidade de Titu
lar, e o Sr. Deputado Nelson Trad (PTB-MS), na quali
dade de Suplente, para integrarem o Conselho de Éti
ca e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.

Ao ensejo, renovo a V. Ex" protestos de estima e
consideração.

Atenciosamente, - Roberto Jefferson, Líder do
PTB.

Publique-se.
Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do
Bloco Parlamentar PDTIPPS, nos seguintes ter
mos:
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Suplentes
Salomão Gurgel

OF/GAB/I/N° 2721Bloco/PDT/PPS

Brasília, 10 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exa os nomes dos deputados

que integrarão a Comissão Especial destinada a pro
ferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n°
598, de 1998, "idade mínima para cargo eletivo", con
forme relação.
Titulares
Márcio Bittar
Wolney Queiroz

Ao ensejo, renovo a V. Exa protestos de estima e
elevada consideração. - Miro Teixeira, Líder do Blo
co PDT/PPS.

Publique-se.
Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Rubens Bueno, Líder do
PPS, nos seguintes termos:

OF. L1D/N° 242/2001

Brasília (DF), 25 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Indico a V. Exa o Deputado Ricardo Ferraço para

integrar, em substituição ao Deputado Regis Caval
cante, o Grupo de Trabalho destinado a "analisar as
proposições em tramitação na Câmara dos Deputa
dos que dispõem sobre imunidade parlamentar e, se
for o caso, oferecer sugestões alternativas".

Atenciosamente,- Rubens Bueno, Líder do PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

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

Of. n° 460/01 - BP
Brasflia, 9 de outubro de 2001

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

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

co PUPSL indica o Deputado Eujácio Simões

(PUBA), como titular, e o Deputado Ronaldo Vascon
cellos (PUMG), como suplente, para integrarem a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 407-A, de 2001,
do Poder Executivo, que "acrescenta artigo 84 ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias - pror
rogação da CPMP'.

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

Publique-se.
Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Nelson Marchezan, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Ex" sejam

registrados nos Anais desta Casa votos de regozijo
pelos 67 anos de fundação do jornal A Razão, com
sede em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que ao
longo desses anos vem ocupando sempre um lugar
de destaque na mídia do Rio Grande do Sul e do
País.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 2001. - Nel
son Marchezan.

Defiro, ad referendum (RICO, art.
115, 11). Publique-se.

Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

00 Sr. Deputado Roberto Pessoa, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Requer voto de pesar pelo faleci
mento do Sr. Francisco Gladstone Mar
tins Moreno - Or. Crica.

Senhor Presidente,
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 117, in

ciso XVIII, do Regimento Interno, ouvido o Plenário,
seja registrado nos Anais da Casa voto de pesar pelo
falecimento prematuro do Sr. Francisco Gladstone
Martins Moreno - Dr. Crica. Ressaltamos que se trata
de agropecuarista e avicultor com extensa folha de
serviços prestados ao desenvolvimento da agricultu
ra do Sertão Central do Ceará. Era um líder nato e
ocupou cargos importantes como o de Presidente do
Sindicato Rural de Quixadá e da Cooperativa Agrope
cuária do Sertão Central. Na região, também repre-
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sentou o SENAR - Serviço Nacional de Aprendiza
gem Rural, desencadeando ações em benefício do
aprimoramento da comunidade. A infausta notícia do
falecimento do Sr. Francisco Gladstone Martins More
no entristece a todos os moradores da região, princi
palmente os agricultores que perdem o apoio do gran
de defensor dos interesses da categoria. Particular
mente, perdi um amigo e companheiro da avicultura.
Finalizando, manifestamos nossa solidariedade ao
povo de Quixadá, familiares e amigos do Dr. Crica,
como era carinhosamente conhecido.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Roberto Pessoa.

Publique-se.
Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO

Requer voto de pesar pelo faleci·
mento do Sr. Vilaécio Alves Clementino.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 117, in

ciso XVIII, do Regimento Interno, ouvido o Plenário,
seja registrado nos Anais da Casa voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Vilaécio Alves C/ementino, ocorrido
no dia 4-9-2001, em Caririaçu-CE. O Sr. Vilaécio
Alves Clementino trabalhava como motorista de ôni
bus em Caririaçu e era responsável pelo transporte
de estudantes universitários até o campus da URCA
Universidade Regional do Cariri, no Crato. Registra
mos que se tratava de pessoa estimada por todos no
município. Sua morte mobilizou a população num ato
de protesto pela rápida elucidação do crime. A mani
festação foi conduzida até a Delegacia Regional de
Polfcia Civil de Juazeiro do Norte e contou com a pre
sença de autoridades locais e curcunvizinhas: prefei
tos e secretários municipais, deputado estadual, ve
readores e delegado. Ressaltamos que Caririaçu, no
Ceará, é conhecida por ser uma cidade pacffica. Esse
cenário está mudando. O município possui 25 mil ha
bitantes e um aparelhamento policial deficiente. La
mentavelmente, a única viatura do município foi con
sertada e desapareceu. Consciente da gravidade do
problema, expressamos nossa preocupação com o
descaso do Governo com a segurança pública, desta
cando a necessidade de se adotarem providências
enérgicas que inibam a expansão da violência e ga
rantam a ordem social e a segurança dos cidadãos.
Ao finalizar, manifestamos nossa solidariedade ao
povo de Caririaçu e aos familiares e amigos do Lecim,
como era conhecido.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001. 
Roberto Pessoa.

Publique-se.
Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO

Requer voto de pesar pelo faleci
mento do Or. Juraci Teixeira.

Senhor Presidente,
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 117, in

ciso XVIII, do Regimento Interno, ouvido o Plenário,
seja registrado nos Anais da Casa voto de pesar pelo
falecimento do Dr. Juraci Teixeira. Ressaltamos que o
Dr. Juraci Teixeira era formado em Direito e como de
monstração de sua competência e dedicação chegou
a ocupar o cargo de Procurador Geral do Estado do
Ceará. Na política, destacou-se por sua liderança em
Itapipoca-CE, onde teve a oportunidade de presidir e
emprestar sua colaboração para o fortalecimento do
PFL - Partido da Frente Liberal. Em eleição para a
Câmara Federal, candidatou-se e obteve votação que
lhe proporcionou a suplência como Deputado Fede
ral. Foi um dos maiores agropecuaristas do Estado do
Ceará, sobressaindo-se como grande produtor de
castanha de caju. Ocupou ainda a Presidência do Sin
dicato dos Proprietários Rurais, o que comprova sua
atuação no setor. Profundamente consternados, ma
nifestamos nossa solidariedade aos familiares e ami
gos do Dr. Juraci Teixeira.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Roberto Pessoa.

Publique-se.
Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Henrique Eduardo Alves,
nos seguintes termos:

Natal, 11 de outubro de 2001

Exmo. Sr.
Deputado Federal Aécio Neves
MO Presidente da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a V.

Ex" que estou reassumindo a vaga de Deputado Fe
deral, conforme cópia em anexo da minha exonera
ção do cargo de Secretário de Governo e de Projetos
Especiais do Estado do Rio Grande do Norte.

Cordialmente, - Henrique Eduardo Alves.
O Governador do Estado do Rio Grande do Nor

te, no uso de suas atribuições constitucionais, resolve
exonerar, a pedido, Henrique Eduardo Lyra Alves do
cargo de provimento em comissão de Secretário de
Governo e de Projetos Especiais. Palácio de Despa
chos de Lagoa Nova, em Natal, 9 de outubro de 2001 ,
1130 da República. - Garibaldi Alves Filho; Carlos
Eduardo Nunes Alves.
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respectivo

Aécio Neves, Presi-

Publique-se. Afaste-se o
suplente a partir das 19h47min.

Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 11-10-01.

dente.

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

Senhor Presidente,
Comunico a V. E)(I que, em decorrência de mi

nha exoneração do cargo de Secretário Municipal de
Saúde da Cidade do Rio do Janeiro, publicada na edi
ção de hoje do Diário Oficial do Município, reassumo
nesta data o meu mandato de Deputado Federal.

Cordialmente, - Ronaldo Cezar Coelho.

Cezar Coelho,Ronaldo

Publique-se. Afaste-se o respectivo
suplente. Ao Sr. Diretor-Geral.

Em 11-10-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

Do Sr. Deputado
nos seguintes termos:

o Governador do Estado do Rio Grande do Nor- Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2001
te, no Uso de Suas Atribuições Constitucionais, Re
solve Designar Antônio Severiano da Câmara Melo,
Secretário Adjunto da Secretaria de Governo e de
Projetos Especiais, para responder pelo expediente
da referida pasta, até ulterior deliberação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Na
tal, 9 de outubro de 2001, 1130 da República. - Gari
baldi Alves Filho; Carlos Eduardo Nunes Alves.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 241, DE 2001

(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Modifica o § 2° do art. 3° da Lei
Complementar n° 63, de 11 de janeiro de
1990, que "estabelece os critérios e pra
zos de crédito das parcelas do produto
da arrecadação de impostos de compe
tência dos estados e de transferências
por estes recebidas, pertencentes aos
municípios, e dá outras providências".

(Apense-se ao Projeto de lei Comple
mentar nO 61 , de 1991)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 2° do artigo 3° da Lei Complementar

n° 63, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art.3° ..
§ 1° .
1- .
11 - as operações isentas de imposto,

conforme a alínea a do inciso X do § 2° do
artigo 155, e a alínea d do inciso VI do arti
go 150, da Constituição Federal;

111 - 50% (cinqüenta por cento) das
operações isentas do imposto, conforme a
alínea b do inciso X do § 2° do artigo 155 da
Constituição Federal."

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A presente proposição visa sanar a lacuna exis
tente no texto da Lei Complementar n° 63, de 11 de ja
neiro de 1990, que é o valor das mercadorias isentas
de impostos. Para efeito de cálculo do valor adiciona
do nas operações relativas à circulação de mercado
rias e nas prestações de serviços, do total das opera
ções isentas de impostos, conforme a alínea b do in
ciso X do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal,
vem causando distorções na distribuição das parce
las do ICMS que cabem aos municípios de acordo
com os critérios previstos no artigo 1° da lei Comple
mentar nO 63, de 11 de janeiro de 1990.

Por determinação constitucional do artigo 158 e
seu parágrafo único, no mínimo 314 (três quartos) das
parcelas de receita pertencentes aos municípios serão
creditados na proporção do valor adicionado nas opera
ções realizadas em seus territórios e até em 1/4 (um
quarto) de acordo com o que dispuser lei estadual.

Pelos métodos vigentes nos municípios que ex
portam para outros estados produtos (petróleo, inclu
sive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados, e energia elétrica) que são beneficia
dos pelo cálculo do total das operações relativas a es
ses bens no cálculo do valor adicionado, em detri
mento dos demais municípios, que têm sua participa
ção diminuída no produto da arrecadação do ICMS.

O objetivo portanto desta proposição é que o
cálculo do valor adicionado seja computado somente
de 50% (cinqüenta por cento) do valor das operações
isentas, a fim de que exista um equilíbrio na divisão
da receita originária do tributo em causa.

Diante do exposto, peço o apoio dos ilustres pa
res para a aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2001. 
José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO"
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o esta
beleça;

11- instituir tratamento desigual entre contribuin
tes que se encontrem em situação equivalente, proibi
da qualquer distinção em razão de ocupação profissi
onal ou função por eles exercida, independentemente
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou
direitos;

111 - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes
do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
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IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

V - estabelecer limitações ao tráfego de pesso
as ou bens, por meio de tributos interestaduais ou in
termunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI - instituir impostos sobre:

a} patrimônio, renda ou serviços, uns dos ou
tros;

b} templos de qualquer culto;

c} patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de edu
cação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;

d} livros, jornais, periódicos e o papel destinado
a sua impressão.

§ 1° A vedação do inciso 111, b, não se aplica aos
impostos previstos nos artigos 153, I, 11, IV e V, e 154,11.

§ 2° A vedação do inciso VI, a, é extensiva às au
tarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à ren
da e aos serviços, vinculados a suas finalidades es
senciais ou às delas decorrentes.

§ 3° As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos
serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a em
preendimentos privados, ou em que haja contrapres
tação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuá
rio, nem exonera o promitente comprador da obriga
ção de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4° As vedações expressas no inciso VI, alíne
as b, c, compreendem somente o patrimônio, a renda
e os serviços, relacionados com as finalidades essen
ciais das entidades nelas mencionadas.

§ 5° A lei determinará medidas para que os con
sumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos
que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de
base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo
do disposto no art. 155, § 2°, XII, g.

• § 6° com redação dada pela Emenda Constitucional n° 3 ,
de 17-3-1993.

§ r A lei poderá atribuir a sujeito passivo de
obrigação tributária a condição de responsável pelo
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato ge-

rador deva ocorrer posteriormente, assegurada a
imediata e preferencial restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gerador presumido.

• § 7° acrescentado pela Emenda Constitucional nO 3, de
17-3-1993.

Art. 151. É vedado à União:
1- instituir tributo que não seja uniforme em todo

o território nacional ou que implique distinção ou pre
ferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a
Município, em detrimento de outro, admitida a con
cessão de incentivos fiscais destinados a promover o
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre
as diferentes regiões do País;

11- tributar a renda das obrigações da dívida pú
blica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípi
os, bem como a remuneração e os proventos dos res
pectivos agentes públicos, em níveis superiores aos
que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

111- instituir isenções de tributos da competência
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

SEÇÃO IV
Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Fe
deral instituir impostos sobre:

1- transmissão causa mortis e doação, de qua
isquer bens ou direitos;

11 - operações relativas à circulação de merca
dorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ain
da que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;

111- propriedade de veículos automotores.
• Art. 155. com redação dada pela Emenda Constitucional

n03, de 17-3-1993.

§ 1° imposto previsto no inciso I:
• § 1°caput, com redação dada pela Emenda Constitucio

nal n° 3, de 17-3-1993.

I - relativamente a bens imóveis e respectivos
direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou
ao Distrito Federal;

11- relativamente a bens móveis, títulos e crédi
tos, compete ao Estado onde se processar o inventá
rio ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao
Distrito Federal;

111 - terá a competência para sua instituição re
gulada por lei complementar:

a} se o doador tiver domicílio ou residência no
exterior;

b} se o de cujus possuía bens, era residente ou
domiciliado ou teve o seu inventário processado no
exterior;
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IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo
Senado Federal.

§ 2° O imposto previsto no inciso 11 atenderá ao
seguinte:

• § 2°, caput, com redação dada pela Emenda Constitucio
nal n03, de 17-3-1993.

1- será não-cumulativo, compensando-se o que
for devido em cada operação relativa à circulação de
mercadorias ou prestação de serviços com o montan
te cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Esta
do ou pelo Distrito Federal;

11 - a isenção ou não-incidência, salvo determi
nação em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com
o montante devido nas operações ou prestações se
guintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às
operações anteriores;

111- poderá ser seletivo, em função da essencia
lidade das mercadorias e dos serviços;

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa
do Presidente da República ou de um terço dos Sena
dores, aprovada pela maioria absoluta de seus mem
bros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às opera
ções e prestações, Interestaduais e de exportação;

V - é facultado ao Senado Federal:

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações
internas, mediante resolução de iniciativa de um terço
e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas opera
ções para resolver conflito específico que envolva in
teresse de Estados, mediante resolução de iniciativa
da maioria absoluta e aprovada por dois terços de
seus membros;

VI- salvo deliberação em contrário dos Estados
e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso
XII, g, as alíquotas internas, nas operações relativas
à circulação de mercadorias e nas prestações de ser
viços, não poderão ser inferiores ás previstas para as
operações interestaduais;

VII- em relação às operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final localiza
do em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatá
rio for contribuinte do imposto;

b) a aHquota interna, quando o destinatário não
for contribuinte dele;

VIII- na hipótese da alínea a do inciso anterior,
caberá ao Estado da localização do destinatário o im
posto correspondente à diferença entre a alíquota in
terna e a interestadual;

IX - incidirá também:

a) sobre a entrada de mercadoria importada do
exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim
como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o
imposto ao Estado onde estiver situado o estabeleci
mento destinatário da mercadoria ou do serviço;

b) sobre o valor total da operação, quando mer
cadorias forem fornecidas com serviços não compre
endidos na competência tributária dos municípios;

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem ao exterior
produtos industrializados, excluídos os semi-elabora
dos definidos em lei complementar;

b) sobre operações que destinem a outros esta
dos petróleo, inclusive lubrificantes, combustiveis lí
quidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art.
153, § 5°;

XI- não compreenderá, em sua base de cálcu
lo, o montante do imposto sobre produtos industriali
zados, quando a operação, realizada entre contribuin
tes e relativa a produto destinado à industrialização
ou à comercialização, configure fato gerador dos dois
impostos;

XII - cabe à lei complementar:

a) definir seus contribuintes;

b) dispor sobre substituição tributária:

c) disciplinar o regime de compensação do im
posto;

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição
do estabelecimento responsável, o local das opera
ções relativas à circulação de mercadorias e das
prestações de serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas exporta
ções para o exterior, serviços e outros produtos além
dos mencionados no inciso X, a;

f) prever casos de manutenção de crédito, relati
vamente à remessa para outro estado e exportação
para o exterior, de serviços e de mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliberação
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos
e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

§ 3° À exceção dos impostos de que tratam o in
ciso 11 do caput deste artigo e o art. 153, I e 11, nenhum
outro tributo poderá incidir sobre operações relativas
a energia elétrica, serviços de telecomunicações, de
rivados de petróleo, combustíveis e minerais do Pafs.

• § 3° com redação dada pela Emenda Constitucional nO 3,

de 17-3-1993.
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SEÇÃO V
Dos Impostos dos Municípios

Art. 156. Compete aos municípios instituir im
postos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

11 - transmissão inter vivos, a qualquer título, por
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de ga
rantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

111- serviços de qualquer natureza, não compre
endidos no art. 155, 11, definidos em lei complementar.

• inciso 11I com redação dada pela Emenda Contitucional
n03, de 17-3-1993.

IV - (Revogado pela Emenda Constitucional n°
3, de 17-3-1993).

§ 1° Sem prejuízo da progressividade no tempo
a que se refere o art. 182, § 4°, inciso 11, o imposto pre
visto no inciso I poderá:

• § 10 caput, com redação dada pela Emenda Constitucio
nal nO 29, de 13-9-2000.

1- ser progressivo em razão do valor do imóvel; e
• Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional nO 29, de

13-9-2000.

11 - ter alíquotas diferentes de acordo com a lo-
calização e o uso do imóvel. •

• inciso acrescido pela Emenda Constitucional n 29, de
13-9-2000.

§ 2° O imposto previsto 11:

1- não incide sobre a transmissão de bens ou di
reitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica
em realização de capital, nem sobre a transmissão de
bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação,
cisão ou extinção de pessoa jurídicas, salvo se, nes
ses casos, a atividade preponderante do adquirente
for a compra e venda desses bens ou direitos, locação
de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

11- compete ao Município da situação do bem.

§ 3° Em relação ao imposto previsto no inciso 111,
cabe à lei complementar:

1- fixar as suas alíquotas máximas;

11 - excluir da sua incidência exportações de
serviços para o exterior.

• § 3° com redação dada pela Emenda Constitucional nO 3,
de 17-3-1993.

§ 4° (Revogado pela Emenda Constitucional n°
3, de 17-3-1993).

LEI COMPLEMENTAR
N° 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Dispõe sobre critérios e prazos de
crédito das parcelas do produto da arre
cadação de impostos de competência
dos estados e de transferências por es
tes recebidas, pertencentes aos municí
pios, e dá outras providências.

Art. 1°As parcelas pertencentes aos Municípios
do produto da arrecadação de impostos de compe
tência dos Estados e de transferências por estes re
cebidas, conforme os incisos 111 e IV do art. 158 e inci
so 11 e § 3° do art. 159 da Constituição Federal, serão
creditadas segundo os critérios e prazos previstos
nesta lei complementar.

Parágrafo único. As parcelas de que trata o
caput deste artigo compreendem os juros, a multa
moratória e a correção monetária, quando arrecada
dos como acréscimos dos impostos nele referidos.

Art. 2° 50% (cinqüenta por cento) do produto da
arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veí
culos Automotores licenciados no território de cada
Município serão imediatamente creditados a este, por
meio do próprio documento de arrecadação, no mon
tante em que esta estiver sendo realizada.

Art. 3° 25% (vinte e cinco por cento) do produto
da arrecadação do Imposto sobre Operações relati
vas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni
cipal e de Comunicação serão creditados, pelos Esta
dos, aos respectivos Municípios, conforme os seguin
tes critérios:

I - 3/4 (três quartos), no mínimo, na proporção
do valor adicionado nas operações relativas à circula
ção de mercadorias e nas prestações de serviços, re
alizadas em seus territórios;

11 - até 1/4 (um quarto), de acordo com o que
dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei fe
deral.

§ 1° O valor adicionado corresponderá, para
cada Município, ao valor das mercadorias saídas,
acrescido do valor das prestações de serviços, no seu
território, deduzido o valor das mercadorias entradas,
em cada ano civil.

§ 2° Para efeito de cálculo do valor adicionado
serão computadas:

I - as operações e prestações que constituam
fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamen
to for antecipado ou diferido, ou quando o crédito tri
butário for diferido, reduzido ou excluído em virtude
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de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores
fiscais;

11- as operações imunes do imposto, conforme
as alíneas a e b do inciso Xdo § 2° do art. 155, e a alí
nea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.

§ 3° O Estado apurará a relação percentual entre
o valor adicionado em cada Município e o valor total do
Estado, devendo este índice ser aplicado para a entre
ga das parcelas dos Municípios a partir do primeiro dia
do ano imediatamente seguinte ao da apuração.

§ 4° O índice referido no parágrafo anterior cor
responderá à média dos índices apurados nos dois
anos civis imediatamente anteriores ao da apuração.

§ 5° Os Prefeitos Municipais, as associações de
Municípios e seus representantes terão livre acesso às
informações e documentos utilizados pelos Estados
no cálculo do valor adicionado, sendo vedado, a estes,
omitir quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou im
pedir aqueles no acompanhamento dos cálculos.

§ 6° Para efeito de entrega das parcelas de um
determinado ano, o Estado fará publicar, no seu órgão
oficial, até o dia 30 de junho do ano da apuração, o va
Iar adicionado em cada Município, além dos índices
percentuais referidos nos §§ 3° e 4° deste artigo.

§ 7° Os Prefeitos Municipais e as associações
de Municípios, ou seus representantes, poderão im
pugnar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados
da sua publicação, os dados e os índices de que trata
o parágrafo anterior, sem prejuízo das ações cíveis e
criminais cabíveis.

§ 8° No prazo de 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data da primeira publicação, os Estados
deverão julgar e publicar as impugnações menciona
das no parágrafo anterior, bem como os índices defi
nitivos de cada Município.

§ 9° Quando decorrentes de ordem judicial, as
correções de índices deverão ser publicadas até o dia
15 (quinze) do mês seguinte ao da data do ato que as
determinar.

§ 10. Os Estados manterão um sistema de infor
mações baseadas em documentos fiscais obrigatóri
os, capaz de apurar, com precisão, o valor adicionado
de cada Município.

§ 11. O valor adicionado relativo a operações
constatadas em ação fiscal será considerado no ano
em que o resultado desta se tornar definitivo, em vir
tude da decisão administrativa irrecorrível.

§ 12. O valor adicionado relativo a operações ou
prestações espontaneamente confessadas pelo con
tribuinte será considerado no período em que ocorrer
a confissão.

§ 13. A lei estadual que criar, desmembrar, fun
dir ou incorporar Municípios levará em conta, no ano
em que ocorrer, o valor adicionado de cada área
abrangida.

Art. 4° Do produto da arrecadação do imposto
de que trata o artigo anterior, 25% (vinte e cinco por
cento) serão depositados ou remetidos no momento
em que a arrecadação estiver sendo realizada à "con
ta de participação dos Municípios no Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes
tadual e Intermunicipal e de Comunicações: aberta
em estabelecimento oficial de crédito e de que são ti
tulares, conjuntos, todos os Municípios do Estado.

§ 1° Na hipótese de ser o crédito relativo ao
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu
nicação extinto por compensação ou transação, a re
partição estadual deverá, no mesmo ato, efetuar o de
pósito ou a remessa dos 25% (vinte e cinco por cento)
pertencentes aos Municípios na conta de que trata
este artigo.

§ 2° Os agentes arrecadadores farão os depósi
tos e remessas a que alude este artigo independente
mente de ordem das autoridades superiores, sob
pena de responsabilidade pessoal.

Art. 5° Até o segundo dia útil de cada semana,
o estabelecimento oficial de crédito entregará, a
cada Município, mediante crédito em conta indivi
duai ou pagamento em dinheiro, à conveniência do
beneficiário, a parcela que a este pertencer, do va
lor dos depósitos ou remessas feitos, na semana
imediatamente anterior, na conta a que se refere o
artigo anterior.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 245, DE 2001

(Do Sr. Givaldo Carimbão)

Altera o art 1°, I, b, da Lei Comple
mentar n° 64, de 18 de maio de 1990, para
incluir a renúncia como causa de inelegi
bilidade.

(Apense-se ao Projeto de Lei Comple
mentar n° 223, de 2001)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A alínea b, do inciso I, do art. 1°, da Lei

Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 1° São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) (00')
b) os membros do Congresso Nacio

nal, das assembléias legislativas, da Câ
mara Legislativa e das câmaras municipa
is, que hajam perdido os respectivos man
datos por infringência do disposto nos inci
sos I e II do art. 55 da Constituição Fede
ral, dos dispositivos equivalentes sobre
perda de mandato das Constituições Esta
duais e Leis Orgânicas dos Municípios e
do Distrito Federal, ou que hajam renunci
ado ao respectivo mandato, em decorrên
cia de processo que vise ou possa levar à
perda do mandato, para as eleições que
se realizarem durante o período remanes
cente do mandato para o qual foram elei
tos e nos 12 anos subseqüentes ao térmi
no da legislatura."

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

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001 ,
Deputado - Givaldo Carimbão.

Justificação

O presente projeto que altera a redação da alí
nea b, do inciso I do art. 1°, da Lei Complementar n°
64/90 (Lei de Inelegibilidades) tem como objetivo,
além de incluir a renúncia entre as hipóteses de inele
gibilidades dos membros do Congresso Nacional, das
Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e
das câmaras municipais, também tornar inelegíveis
aqueles que perderam os respectivos mandatos por
infringência do disposto nos incisos I e 11 do art. 55 da
Constituição Federal. Ou seja, tornar inelegível o De
putado ou Senador que renunciar ao respectivo man
dato, em decorrência de processo que vise ou possa
levar à perda do mandato, para as eleições que se re
alizarem durante o período remanescente do manda
to para o qual foram eleitos e nos 12 anos subseqüen
tes ao término da legislatura.

Também será considerado inelegível o parla
mentar que infringir qualquer das proibições estabe
lecidas no art. 54 da Constituição, entre elas: firmar ou
manter contrato com pessoa jurídica de direito públi
co, autarquia, empresa pública, sociedade de econo
mia mista ou empresa concessionária de serviço pú
blico, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas
uniformes; ocupar cargo ou função de que sejam de
missíveis ad nutum, nas entidades referidas acima,
entre outros.

Apesar da atual legislação determinar que a
perda de mandato por infringência das proibições
estabelecidas no art. 54 da Constituição Federal e
por quebra do decoro parlamentar ser causas de ine
legibilidade, não têm sido poucos os casos de parla
mentares submetidos a processos investigatórios
que poderiam levar à perda de mandato, optarem
pela renúncia para fugir à pena da inelegibilidade im
posta pela Lei Complementar n° 64, de 1990.

Diante de tal fato, acredito que isso precisa ser
combatido. É, sem dúvida alguma, uma afronta ao
Parlamento e aos parlamentares que em meio a um
trabalho sério de apuração de irregularidades
vêem-se impedidos de aplicar ao Deputado ou ao Se
nador envolvido as sanções merecidas e determina
das por lei.

Estou convicto de que com o presente projeto de
lei complementar a renúncia deixará de ser uma saída
para aqueles que querem evitar a perda de seus direitos
políticos. Em conseqüência, os processos iniciados
contra parlamentares em ambas as Casas Legislativas
terão mais chances de chegarem ao seu final.

Estou certo de que a pena de inelegibilidade de 12
(doze) anos tornará a renúncia pouco atraente. Desta
forma, conto com o apoio de nossos ilustres Pares para
a aprovação deste projeto de lei complementar.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001 . 
Deputado Givaldo Carimbão (PSB - AL).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPfTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO V
Dos Deputados e dos Senadores

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica
de direito público, autarquia empresa pública, socie
dade de economia mista ou empresa concessionária
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de serviço público, salvo quando o contrato obedecer
as cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego
remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad
natum, nas entidades constantes da alínea anterior;

11 - desde a posse:

a) ser proprietários, controladores ou diretores
de empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer
função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissí
veis ad nutum, nas entidades referidas no inciso I, a;

c) patrocinar causa em que seja interessada
qualquer das entidades a que se refere o inciso I, a;

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato
público eletivo.

Art. 55 Perderá o mandato o Deputado ou Sena-
dor:

1- que infringir qualquer das proibições estabe
lecidas no artigo anterior;

" - cujo procedimento for declarado incompatí
vel com o decoro parlamentar;

111 - que deixar de comparecer, em cada sessão
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da
Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por
esta autorizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos
políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos
casos previstos nesta Constituição;

VI- que sofrer condenação criminal em senten
ça transitada em julgado.

§ 1° É incompatível com o decoro parlamentar,
além dos casos definidos no regimento interno, o abuso
das prerrogativas asseguradas a membro do Congres
so Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2° Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do
mandato será decidida pela Câmara dos Deputados
ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria
absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa
ou de partido político representado no Congresso Na
cional, assegurada ampla defesa.

§ 3° Nos casos previstos nos incisos 1II a V, a
perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva,
de ofício ou mediante provocação de qualquer de
seus membros, ou de partido político representado no
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 4° A renúncia de parlamentar submetido a pro
cesso que vise ou possa levar à perda do mandato,
nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos

até as deliberações finais de que tratam os parágrafos
20 e 30.

• § 4° acrescentado pela Emenda Constitucional de Revi
sãon06, de 7-6-1994.

LEI COMPLEMENTAR
N° 64, DE 18 DE MAIO DE 1990

Estabelece, de acordo com o art. 14,
§ 9°, da Constituição Federal, casos de
inelegibilidade, prazos de cessação e de
termina outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

Art. 1° São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;

b) os membros do Congresso Nacional, das
Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e
das Câmaras Municipais que, hajam perdido os res
pectivos mandatos por infringência do disposto nos
incisos I e 11 do art. 55 da Constituição Federal, dos
dispositivos equivalentes sobre perda de mandato
das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos
Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que
se realizarem durante o período remanescente do
mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos
subseqüentes ao término da legislatura;

• Alfnea b com redação dada pela Lei Complementar n'
81, de 13-4-1994.

C) O Governador e o Vice-Governador de Estado
e do Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeito que
perderem seus cargos eletivos por infringência a dis
positivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do
Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para
as eleições que se realizarem durante o período re
manescente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao tér
mino do mandato para o qual tenham sido eleitos;

d) os que tenham contra sua pessoa represen
tação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, tran
sitada em julgado, em processo de apuração de abu
so do poder econômico ou político, para a eleição na
qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem
como para as que se realizarem nos 3 (três) anos se
guintes;

e) os que forem condenados criminalmente,
com sentença transitada em julgado, pela prática de
crimes contra a economia popular, a fé pública, a ad
ministração pública, o patrimônio público, o mercado
financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes



das;
5 - o Advogado-Geral da União e o Consul

tor-Gerai da República;
6 - os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do

Exército e da Aeronáutica;
7 - os Comandantes do Exército, Marinha e Ae

ronáutica;
8 - os Magistrados;
9 - os Presidentes, Diretores e Superintenden

tes de Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades
de Economia Mista e Fundações Públicas e as manti
das pelo Poder Público;

10 - os Governadores de Estado, do Distrito Fe
deral e de Territórios;

11 - os Interventores Federais:
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eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumpri- 12 - os Secretários de Estado;
mento da pena; 13 - os Prefeitos Municipais;

f) os que forem declarados indignos do oficiala- 14 - os membros d? ~ribunal de Contas da
to, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 4 (quatro) União, dos Estados e do Dlstnto Federal;
anos; 15 - o Diretor-Geral do Departamento de Polícia

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercí- Federal;
cio de cargos ou funções públicas rejeitadas por irre- 16 - os Secretários-Gerais, os Secretários-Exe-
gularidade insanável e por decisão irrecorrível do ór- cutivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Fe-
gão competente, salvo se a questão houver sido ou es- derais dos Ministérios e as pessoas que ocupem car-
tiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciá- gos equivalentes.
rio, para as eleições que se re~'izarem nos 5 (c~n~o) b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses
anos seguintes, contados a partir da data da declsao; anteriores à eleição, nos Estados, no Distrito Federal,

h) os detentores de cargo na Administração PÚ- Territórios e em qualquer dos Poderes da União, car-
blica Direta, Indireta ou Fundacional, que ben:fic.iarem go ou função, de nomeação pelo Presidente da Repú-
a si ou a terceiros, pelo abuso do poder economlco.ou blica, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal;
político apurado em proce~~o, com senten9a translta- c) (vetado);
da em julgado, pa~a as elelç?es. que se realizarem nos d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição ti-
3 (três~ anos seguintes ao t~rn:lIno do seu.mandato ou verem competência ou interesse direta, indireta ou
do pe~lodo de sua permane~cla no cargo,... eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização
. I) os que, em estabelecimentos ~e credito, fl~an- de impostos, taxas e contribuições de caráter obriga-

clamento. ou seguro, que te~h~m ~Id~ o~" estejam tório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas rela-
sendo objeto de proce~so de hqUldaçao JudiCial ou ex- cionadas com essas atividades;
trajudicial, haja~ exercido, n_os 12 (doze) mes_es ant~- e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição
rior:s à resp.e~tlva ~ecretaçao, cargo o~ funçao de dl- tenham exercido cargo ou função de direção, admi-
reçao, admlnlstraçao ou representaçao, e~~uanto nistração ou representação nas empresas de que tra-
não forem exonerados de qualquer responsabilidade. t rt" 3 5 d Le'l n° 4 137 de 10 de setem-

. . 'd d R' am os a Igos e a .,
. 11 - para Presidente e Vlce-Presl ente a epu- bro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas

bllca: . . . atividades, possam tais empresas influir na economia
a) até 6 (seis) meses depOIS de afastados def!n1- nacional'

tivamente de ~e~s cargos e funç.ões: 1) ~s que, detendo o controle de empresas ou
1 - os Ministros de ~st~do, grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condi-

. 2 ~ ?S C~~fes dos or~a~s ~e assess~r~m~nto ções monopolísticas previstas no parágrafo único do
direto, CIVil e militar, da Presldencla da Republlca, art. 5 da Lei citada na alínea anterior, não apresenta-

3:: o Chefe d? ~rg~o de ass~sS?ramento de in- rem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do
formaçoes da Presldencla da Republlca; pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso apura-

4 - o Chefe do Estado-Maior das Forças Arma- do, do poder econômico, ou de que transferiram, por
força regular, o controle de referidas empresas ou
grupo de empresa;

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses
anteriores ao pleito, ocupado cargo eu função de dire
ção, administração ou representação em entidades
representativas de classe, mantidas, total ou parcial
mente, por contribuições impostas pelo Poder Público
ou com recursos arrecadados e repassados pela Pre
vidência Social;

h) os que, até 6 (seis) meses depois de afasta
dos das funções, tenham exercido cargo de Presiden
te, Diretor ou Superintendente de sociedades com
objetivos exclusivos de operações financeiras e fa
çam publicamente apelo à poupança e ao crédito, in
clusive através de cooperativas e da empresa ou es-
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tabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de
vantagens asseguradas pelo Poder Público, salvo se
decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas
uniformes;

i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, ad
ministração ou representação em pessoa jurídica ou
em empresa que mantenha contrato de execução de
obras, de prestação de serviços ou de fornecimento
de bens com órgão do Poder Público ou sob seu con
trole, salvo no caso de contrato que obedeça as cláu
sulas uniformes;

j) os que, membros do Ministério Público, não se
tenham afastado das suas funções até 6 (seis) meses
anteriores ao pleito;

I) os que, servidores públicos, estatutários ou
não, dos órgãos ou entidades da Administração Dire
ta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fun
dações mantidas pelo Poder Público, não se afasta
rem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido
o direito à percepção dos seus vencimentos integrais.

111 - para Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República especificados na alí
nea a, do inciso 11, deste artigo e, no tocante às dema
is alíneas, quando se tratar de repartição pública, as
sociação ou empresas que operem no território do
Estado ou do Distrito Federal, observados os mes
mos prazos;

b) até 6 (seis) meses depois de afastados defini
tivamente de seus cargos ou funções:

1 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do
Governador do Estado ou do Distrito Federal;

2 - os Comandantes do Distrito Naval, Região
Militar e Zona Aérea;

3 - os Diretores de órgãos estaduais ou socie
dades de assistência aos Municípios;

4 - os Secretários da Administração Municipal
ou membros de órgãos congêneres.

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicáveis, por identidade de
situações, os inelegíveis para os cargo de Presidente
e Vice-Presidente da República, Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, ob
servado o prazo de 4 (quatro) meses para a desin
compatibilização;

b) os membros do Ministério Público e Defenso
ria Pública em exercício na comarca, nos 4 (quatro)

meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos venci
mentos integrais;

c) as autoridades policiais, civis ou militares,
com exercício no Município, nos 4 (quatro) meses an
teriores ao pleito.

V - para o Senado Federal:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República especificados na alí
nea a, do inciso 11, deste artigo e, no tocante às dema
is alíneas, quando se tratar de repartição pública, as
sociação ou empresa que opere no Território do Esta
do, observados os mesmos prazos;

b) em cada Estado e no Distrito Federal, os ine
legíveis para os cargos de Governador e Vice-Gover
nador, nas mesmas condições estabelecidas, obser
vados os mesmos prazos.

VI- para a Câmara dos Deputados, Assembléia
Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for apli
cáveis, por identidade de situações, os inelegíveis
para o Senado Federal, nas mesmas condições esta
belecidas, observados os mesmos prazos;

VII - para a Câmara Municipal:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de si
tuações, os inelegíveis para o Senado Federal e para
a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6
(seis) meses pala a desincompatibilização;

b) em cada Município, os inelegíveis para os
cargos de Prefeito e Vice-Prefe~o, observado o prazo
de 6 (seis) meses para a desincompatibilização.

§ 10 Para concorrência a outros cargos, o Presi
dente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até 6 (seis) meses antes do
pleito.

§ 20 O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o
Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos,
preservando os seus mandatos respectivos, desde
que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito,
não tenham sucedido ou substituído o titular.

3° São inelegíveis, no território de jurisdição do
titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presiden
te da República, de Governador de Estado ou Territó
rio, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candida
to à reeleição.
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PROJETO DE LEI N° 5.119, DE 2001
(Do Sr. Jaques Wagner)

Denomina "Rodovia Milton Santos"
a BR-242 (Bahia-Brasília), que atravessa
a Chapada Diamantina e o oeste baiano.

(As Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica denominada "Rodovia Milton San

tos" a BR-242 (Bahia Brasília), que atravessa a Cha
pada Diamantina e o oeste baiano.

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

Justificação

O geógrafo Milton Santos, falecido no dia 24 de
junho do corrente ano, nasceu no dia 3 de maio de
1926 em Brotas do Macaú, na Chapada Diamantina,
no Estado da Bahia, formou-se no ano de 194B em Di
reito, pela Universidade Federal da Bahia. Ainda em
194B publicou seu primeiro livro intitulado o Povoa
mento da Bahia: suas causas econômicas. Dez
anos depois mudou-se para a França, onde concluiu
doutorado em geografia na Universidade de Estras
burgo.

De volta ao Brasil trabalhou como Redator no
jornal A Tarde, de Salvador.

Um dos maiores intelectuais de nossa época,
Milton Santos publicou mais de 40 livros, traduzidos
em vários idiomas, 300 artigos e recebeu 20 títulos
honoris causa. Foi o único pesquisador fora do mun
do anglo-saxão a receberem 1994, o prêmio Vautrin
Lud, o "Prêmio Nobel" da geografia.

Milton Santos falava da importância do sonho e
afirmava que "o sonho obriga o homem a pensar".

Toda a sua vida e sua obra foi dedicada ao ser
humano, no seu espaço, no seu território e sua rela
ção com o todo.

Reconhecido internacionalmente, foi professor
das Universidades de Toulouse, Bordeaux e Paris
(França); Toronto (Canadá); Lima (Peru); Dar Assalaam
(Tanzânia); Columbia (EUA ); Central de Venezuela e
Zulia (Venezuela) e a partir de 1977 na USP (Brasil).

Esta modesta homenagem a esse ilustre baia
no, brasileiro de gênio que soube iluminar o gênero
humano com o brilho de suas reflexões, certamente
contará com o apoio de todo o parlamento brasileiro,
fiel testemunha da grandiosidade de Milton Santos.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2001 . - De
putado Jaques Wagner.

PROJETO DE LEI N° 5.145, DE 2001
(Da CPI da Mortalidade Materna)

Altera dispositivos da Lei n° 6.015,
de 31 de dezembro de 1972.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 2° O caput do art. 49 e o item BO do art. ao da

Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 49. Os oficiais do registro civil re
meterão à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, dentro dos primeiros
B (oito) dias dos meses de janeiro, abril, ju
lho e outubro de cada ano, mapa dos nasci
mentos, casamentos e óbitos ocorridos no
trimestre anterior. No mesmo prazo, remete
rão também às Secretarias de Saúde do
Município a que pertencem, informações so
bre os nascimentos e óbitos ocorridos no
período, bem como suas causas."

Art. BO .
BO) se a morte foi natural ou violenta,

as causas básicas e antecedentes, e o
nome dos atestantes."

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

Justificação

Durante os trabalhos da CPI, muito se discutiu a
respeito da dificuldade em se saber a causa dos óbi
tos das mulheres, para podê-los associar ou não, à
mortalidade materna. O que ocorre, atualmente, é
uma sucessão de falhas que culminam na impossibili
dade de conhecimento da realidade. Os prontuários
nos hospitais são mal preenchidos e, por causa disso,
os médicos não declaram a causa básica da morte.

Assim, tomemos como exemplo uma jovem que
morre de infecção, e que ninguém fica sabendo sua
real causa mortis, se o óbito se deu em decorrência
de complicação de aborto ou por qualquer outro moti
vo alheio à maternidade.

Dessa forma, evidencia-se a dificuldade em se
fazer programas preventivos, já que os dados neces
sários são desconhecidos.

A obrigação dos cartórios colocarem a causa
básica da morte nas certidões de óbito, e de remete
rem tais informações às Secretarias Municipais de
Saúde seria de primordial importância para que o
País começasse a ter a real noção. não apenas do
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quadro da mortalidade materna, mas também de tan
tos outros.

Evidentemente, as alterações que precisam ser
realizadas não são apenas na lei que dispõe sobre os
registros públicos. Há que se obrigar, também, os mé
dicos a preencherem os prontuários e as declarações
de óbito da forma correta, providência essa, que já foi
tomada com a apresentação de outro projeto de lei,
nos termos do inciso I do art. ]O da lC 95/98.

Pela relevância das inovações ora propostas,
contamos com o apoio dos ilustres Pares para a
aprovação deste Projeto.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputada
Fátima Pelaes, Presidente da CPI da Mortalidade
Materna - Deputada Elcione Barbalho, Relatora.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

lEI COMPLEMENTAR N° 95, DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda
ção, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo úni
co do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei complementar:

CAPíTULO 11
Das Técnicas de Elaboração, Redação

e Alteração das Leis

SEÇÃO I
Da Estruturação das Leis

Art. 7° O primeiro artigo do texto indicará o obje
to da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observa
dos os seguintes princípios:

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará
de único objeto;

11 - a lei não conterá matéria estranha a seu ob
jeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência
ou conexão;

111 - o âmbito de aplicação da lei será estabeleci
do de forma tão específica quanto o possibilite o co
nhecimento técnico ou científico da área respectiva;

IV - o mesmo assunto não poderá ser discipli
nado por mais de uma lei, exceto quando a subse
qüente se destine a complementar leí considerada
básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.

lEI N°6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre os registros púi;)licos
e dá outras providências.

TíTULO 11
Do Registro Civil das Pessoas Naturais

CAPíTULO 111
Das Penalidades

Art. 49. Os oficiais do registro civil remeterão à
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca, dentro dos primeiros 8 (oito) dias dos meses de ja
neiro, abril, julho e outubro de cada ano, um mapa dos
nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no tri
mestre anterior.

"Artigo com redação determinada pela Lei nO 6.140, de 28
de novembro de 1974.

§ 1° A Fundação Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística fornecerá mapas para a execução do
disposto neste artigo, podendo requisitar aos oficiais
do registro que façam as correções que forem neces
sárias.

"§ 1° com redação determinada pela Lei n06.140, de 28 de
novembro de 1974.

§ 2° Os oficiais que, no prazo legal, não remete
rem os mapas, incorrerão na multa de 1 (um) a 5 (cin
co) salários mínimos da região, que será cobrada
como dívida ativa da União, sem prejuízo da ação pe
nai que no caso couber.

"§ 2 0 com redação determinada pela Lei nO 6. 140, de 28 de
novembro de 1974.

CAPíTULO IX
Do Óbito

Art. 80. O assento de óbito deverá conter:

1) a hora, se possível, dia, mês e ano do faleci
mento;

2) o lugar do falecimento, com indicação precisa;



Justificação

A vida útil de um reservatório de hidrelétrica de
pende diretamente do uso do solo na bacia hidrográfi
ca. A erosão é um processo natural, que ocorre mes
mo em áreas protegidas da ação humana. O destino
de todo lago é um dia virar um pântano e, por fim, ter
ra firme. Em condições naturais este é um processo
bastante lento, tomando como referência o tempo de
vida humana

Nas áreas ocupadas pelo homem, entretan
to, a erosão do solo acontece com uma velocidade
muitas vezes superior, aumentando, conseqüente
mente, a velocidade com que um reservatório é
assoreado. Todavia, mesmo nas áreas antropiza
das, a velocidade de assoreamento pode ser me
nor ou maior dependendo dos cuidados e medidas
adotadas para prevenir e controlar os processos
erosivos.

Uma medida fundamental nesse sentido é o flo
restamento das margens dos reservatórios. A vegeta
ção ciliar ajuda, de forma expressiva, a reter as partí
culas de solo que descem das partes mais altas da
bacia carreadas pelas águas pluviais que escorrem
pela superfície das encostas. Ela auxilia, também, no
controle do desbarrancamento das margens por ação
das águas do próprio lago.

Além de diminuir a velocidade do assoreamento
e, deste modo, contribuir para a vida útil dos reserva
tórios, as florestas ribeirinhas também retêm resíduos
de biocidas e outras substâncias poluente, melhoran
do assim a qualidade da água, com reflexo direto so
bre o abastecimento de água para consumo humano
e outras atividades desenvolvidas no reservatório,
como a pesca, por exemplo.

Além disso, dependendo da forma com que for
feito o f1orestamento, as florestas formadas poderão
desempenhar um papel relevante na conservação da
fauna nativa, fornecendo abrigo e alimento e até fun
cionando como corredor ecológico entre áreas prote
gidas.

Art. 81. Sendo o finado desconhecido, o assento
deverá conter declaração de estatura ou medida, se
for possível, cor, sinais aparentes, idade presumida,
vestuário e qualquer outra indicação que possa auxili
ar de futuro o seu reconhecimento; e, no caso de ter
sido encontrado morto, serão mencionados esta cir
cunstância e o lugar em que se achava e o da necrop
sia, se tiver havido.

Parágrafo único. Neste caso, será extraída a indivi
duai dactiloscópica, se no local existir esse serviço.

PROJETO DE LEI N° 5.147, DE 2001
(Do Sr. Clementino Coelho)

Dispõe sobre o florestamento das
margens dos reservatórios de hidrelétricas.

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Defesa do Consumidor Meio Ambiente e Mi
norias; e de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As empresas concessionárias de usinas

hidrelétrica estão obrigadas a fazer o florestamento
das margens dos reservatórios de água, em uma fai
xa de cem metros, de acordo com as seguintes condi
ções:

I - até 30 metros, contados do reservatório, o
florestamento deve ser feito com espécies nativas;

11 - na faixa de 30 até 100 metros o florestamen
to pode ser feito com espécies exóticas.

§ 1°A floresta de que trata o inciso I tem finalida
de exclusivamente ambiental e não pode ser objeto
de exploração com finalidade econômica.
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3) O prenome, nome, sexo, idade, cor, estado ci- § 2° A floresta de que trata o inciso 11 tem finali-
vil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do dade ambiental e econômica e pode ser objeto de ex-
morto; ploração econômica sustentável mediante autoriza-

4) se era casado, o nome do cônjuge sobrevi- ção do órgão ambiental estadual.
vente, mesmo quando desquitado; se viúvo, o do côn- Art. 2° Os critérios e normas técnicas para o flo-
juge pré-defunto; o cartório de casamento em ambos restamento de que trata esta lei serão estabelecidos
os casos; em regulamento.

.5).os.nomes, ~renomes, profissão, naturalidade Art. 30 Esta lei entra em vigor na data da sua pu-
e resldenCla dos pais; blicação.

6) se faleceu com testamento conhecido;
7) se deixou filhos, nome e idade de cada um;
8) se a morte foi natural ou violenta e a causa

conhecida, com o nome dos atestantes;
9) o lugar do sepultamento;
10) se deixou bens e herdeiros menores ou in

terditos;
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Com esses objetivos em mente, estamos pro
pondo a introdução na legislação ambiental de norma
exigindo das empresas concessionárias de usinas hi
drelétricas, principais interessadas e beneficiárias
dos reservatórios de água, o florestamento da faixa
de cem metros do entorno desses reservatórios. Os
primeiros 30 metros de floresta seriam plantados com
espécies nativas e destinados exclusivamente à con
servação da natureza e proteção do lago. Os restan
tes 70 metros poderiam ser plantados com espécies
exóticas e a floresta formada poderia ser objeto de ex
ploração econômica, desde que feita de modo sus
tentável.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.

PROJETO DE LEI N° 5~150, DE 2001
(Do Sr. Salvador Zimbaldi)

Institui o dia 27 de setembro de
cada ano como "Dia Nacional dos Vicen
tinos".

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Fica instituído o dia 27 de setembro de

cada ano como "Dia Nacional dos Vicentinos".
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Sociedade de São Vicente de Paulo, fundada
em 1883, na França por um grupo de jovens cristãs,
preocupados em difundir e seguir os mandamento bí
blicos, chamados de os "Vicentinos", por tomarem
como o seu patrono o padre São Vicente de Paulo,
conhecido na Igreja Católica como o Pai da Caridade,
por sua obra totalmente voltada aos pobres.

O trabalho social e religioso dos Vicentinos, é
conhecido no mundo todo, principalmente no Brasil,
onde se organizaram em grupos de trabalhos, nas co
munidades, paróquias ou bairros, levando ajuda a to
dos aqueles que deles necessitam, sejam doentes,
idosos, desajustados sociais, enfim todos os carentes
da palavra de Deus, levando conforto espiritual e aju
da material.

Diante de trabalho de tão alta relevância, quando
vivenciamos uma realidade com tantos problemas soci
ais, econômicos, onde a população carente está cada
dia mais desamparada e totalmente sacrificada, a ação

dos Vicentinos é como um bálsamo em suas vidas, e
nada mais justo do que homenagearmos o fundador
da Sociedade Vicentina, o Padre Antônio Frederico
Ozanam, já beatificado ela Igreja Católica, escolhen
do a data de 27 de setembro, quando se comemora a
sua festa religiosa.

Face o exposto, encareço aos nobres pares a
aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2001. - Sal
vador Zimbaldi, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N° 5.156, DE 2001
(Do Sr. Chico Sardelli)

Dispõe sobre a profissão de coveiro.
(Às Comissões de Trabalho, de Admi

nistração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A profissão de Coveiro reger-se-á pela

presente lei.
Art. 20 Considera-se coveiro, para os efeitos

desta lei, o trabalhador que abre covas para o sepul
tamento ou exumação de cadáveres.

Art. 30 São requisitos para o exercício da profis
são de Coveiro:

I - idade superior a 18 anos;
11 - robustez física, certificada por atestado mé

dico;
111- quitação com as obrigações militares.
Art. 40 Os coveiros deverão utilizar roupas ade

quadas, máscaras, luvas e demais equipamentos in
dividuais de segurança a serem discriminados, na for
ma do regulamento.

Parágrafo único. Nos locais de trabalho dos co
veiros deverão ser instalados desinfectórios para utili
zação diária desses profissionais.

Art. 50 Os coveiros fazem jus ao adicional de in
salubridade, na arma da legislação em vigor.

Art. 60 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Como é do conhecimento geral, os trabalhadores
de baixa ou nenhuma qualificação profissional, como é
o caso da categoria cujas atividades pretendemos regu
lar, encontram-se, nesses tempos de globalização, inte
iramente marginalizados dos direitos trabalhistas e pre
videnciários a que fazem jus, segundo a Constituição
Federal, todos os trabalhadores brasileiros.

Apenas como exemplo do desamparo dessa ca
tegoria, basta lembrar o fato de que, embora trabalhem
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em contato direto com cadáveres de causa mortis as
mais variadas, ou mesmo com corpos em decomposi
ção, expondo-se, portanto, ao risco de contraírem as
mais diversas doenças, não percebem o adicional de
insalubridade concedido a profissionais que exercem,
até mesmo, atividades de menor risco.

O presente projeto visa, exatamente, sanar
essa falha existente em nossa legislação trabalhista

Sala da Sessões, 21 de agosto de 2001. - Depu
tado Chico Sardelli.

PROJETO DE LEI N" 5.160, DE 2001
(Do Sr. Geraldo Magela)

Torna obrigatória a realização de
ampla campanha de informação ao con
sumidor sempre que ocorrer alterações
nas características dos produtos fabrica
dos e definição de padronização mínima
para produtos similares.

(As Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,
11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Será obrigatória a realização de ampla

campanha de informação aos consumidores sempre
que os fabricantes promoverem alteração na compo
sição, na apresentação e quantidade presentes em
cada embalagem.

Art. 20 O Poder Executivo estabelecerá, no
prazo de 90 dias, normas gerais que indiquem a pa
dronização mínima a que estarão submetidas as di
versas categorias de produtos similares, ouvidas as
entidades representantes dos consumidores e dos
fabricantes.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Os jornais e revistas veiculadas nesta semana
dão conta de denúncias contra fabricantes de vários
produtos que adotaram práticas comerciais engano
sas, maquiando as embalagens ao diminuir a quanti
dade dos bens oferecidos, mascarando, assim, au
mentos de preços. São inúmeros os casos citados,
dando conta da gravidade dos abusos cometidos.

O direito à informação e à possibilidade de com
paração entre as diversas marcas existentes de um
mesmo produto deve ser garantido, fazendo parte ne
cessariamente dos direitos básicos dos consumidores.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2001. - De
putado Geraldo Magela.

PROJETO DE LEI N°5.161, DE 2001
(Do Sr. Delfim Netto)

Artera dispositivos da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, que "regulamen
ta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública, e dá
outras providências".

(As Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 26 da Lei n° 8.666, de 21 de junho

de 1993 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2° e 40 do art. 17 e nos incisos 111 a XXIV do
art. 24, as situações de inexigibilidade referidas
no art. 25, e o retardamento previsto no final
do parágrafo único do art. 80

, deverão, como
condição para eficácia dos atos respectivos:

I - ser objeto de justificativa consigna
da em processo, que será instruído, no que
couber, com os seguintes elementos:

a) caracterização da situação emer
gencial ou calamitosa que justifique a dis
pensa, quando for o caso;

b) razão da escolha do fornecedor ou
executante;

c) justificativa do preço;
d) documento de aprovação dos proje

tos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados;

11 - ser comunicado dentro de três dias
à autoridade superior, para ratificação;

111- ser publicados na imprensa oficial,
no prazo de cinco dias após a ratificação,
observada, nos casos de dispensa ou inexi
gibilidade de licitação, a antecedência míni
ma de cinco dias para a celebração do con
trato." (NR)

Art. 2° O art. 109 da Lei na 8.666, de 1993,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 109 ..
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis a contar da publicação ou intimação do
ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

g) dispensa ou inexigibilidade de Iicita-
ção;
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§ 2° O recurso previsto nas alíneas a,
b, e g do inciso I deste artigo terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade compe
tente, motivadamente e presentes razões
de interesse público, atribuir ao recurso in
terposto eficácia suspensiva aos demais
recursos.

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

Justificação

Os princípios estatuídos no art. 37 do texto
constitucional impõem à administração pública a obri
gação de proceder a prévia licitação para a aquisição
de bens e serviços. Essa norma comporta poucas ex
ceções, que são os casos de dispensa e de inexigibili
dade de licitação, identificados nos arts. 24 e 25 da
lei n° 8.666, de 1993.

Embora tais hipóteses de dispensa e de inexigi
bilidade devam ser tomadas sempre de forma restriti
va, por se tratarem de exceções à regra geral que de
termina a licitação, o que se verifica na prática um
despudorado abuso na invocação de razões que per
mitam contornar essa exigência. Tanto o Tribunal de
Contas da União como os tribunais de contas estadu
ais têm reiteradamente apontado o inadmissível ex
cesso de aquisições efetuadas sem licitação.

Apesar da referida lei, em seu art. 89, contertipi
ficação criminal para quem dispensar ou declarar ine
xigível licitação fora das hipóteses nela previstas, o
que se constata é o freqüente descumprimento do
preceito legal. Nesses casos a corrupção de autorida
des públicas para favorecimento de determinado for
necedor caminha de braços dados com a desídia de
servidores que pretendem escapar do cansativo tra
balho de conduzir licitações dentro dos parâmetros
legais e com a arrogância dos que têm a pretensão de
saber escolher, por critérios subjetivos, a proposta
que melhor atenda ao interesse público.

Entendo ser indispensável um maior rigor, tanto
por parte das autoridades máximas de órgãos e enti
dades públicas, bem como por aqueles a quem in
cumbe fiscalizar o cumprimento da lei, aí incluído o
Ministério Público. Acredito, porém, que um aperfeiço
amento no texto legal pode colaborar para restringir a
verdadeira 'farra" das compras sem licitação.

Nesse sentido, proponho modificação no art. 26
da lei de licitações, para que a publicação do ato de
dispensa ou inexigibilidade, já prevista naquele dispo
sitivo, passe a ocorrer com pelo menos cinco dias de
antecedência em relação à assinatura do respectivo

contrato, dando margem assim a que o processo seja
sustado a tempo, quando as razões para dispensa ou
inexigibilidade de licitação forem insubsistentes. Para
tanto, proponho igualmente alteração no art. 109, que
trata das hipóteses de recurso, para inclusão da pos
sibilidade de recurso contra a declaração de dispensa
ou inexigibilidade, com efeito suspensivo.

Por entender que tais alterações contribuirão
para coibir os abusos tantas vezes praticados em pre
juízo do erário público, conto com o apoio de meus
ilustres Pares para a aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 21 de Agosto de 2001. 
Deputado Delfim Neto.

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil 1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

• Artigo, caput com redação dada pela Emenda Constituci
onal n° 19, de 4-6-98.

I - OS cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisi
tos estabelecidos em lei, assim como aos estrangei
ros, na forma da lei;

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

11 - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a na
tureza e a complexidade do cargo ou emprego, na for
ma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomea
ção e exoneração;

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

111 - O prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;
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IV - durante o prazo improrrogável previsto no 'inciso XIII com redação dada pela Emenda Constitucional

edital de convocação, aquele aprovado em concurso nO 19, de 4-6-1998.

público de provas ou de provas e títulos será convoca- XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por
do com prioridade sobre novos concursados para as- servidor público não serão computados nem acumula-
sumir cargo ou emprego, na carreira; dos para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

'Inciso XIV com redação dada pela Emenda Constitucional
V - as funções de confiança, exercidas exclusi- n° 19, de 4-6-1998.

vamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupan-
os cargos em comissão, a serem preenchidos por ser- tes de cargos e empregos públicos são irredutíveis,
vidores de carreira nos casos, condições e percentuais ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste arti-
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atri- go e nos arts. 39, § 4°, 150, 11, 153, 111, e 153, § 2°, I.
buições de direção, chefia e assessoramento; 'inciso XV com redação dada pela Emenda Constitucional

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

n° 19, de 4-6-1998. XVI - é vedada a acumulação remunerada de
VI- é garantido ao servidor público civil o direito cargos públicos, exceto, quando houver compatibili-

à livre associação sindical; dade de horários, observado em qualquer caso o dis-
VII- o direito de greve será exercido nos termos posto no inciso XI:

e nos limites definidos em lei específica; a) a de dois cargos de professor;
'inciso VII com redação dada pela Emenda Constitucional

n0 19, de 4-6-1998. b) a de um cargo de professor com outro, técni-
co ou científico;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de c) a de dois cargos privativos de médico;
deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 'Inciso XVI com redação dada pela Emenda Constitucional

n° 19, de 4-6-1998.

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação XVII - a proibição de acumular estende-se a
por tempo determinado para atender a necessidade empregos e funções e abrange autarquias, funda-
temporária de excepcional interesse público; ções, empresas públicas, sociedades de economia

X - a remuneração dos servidores públicos e o mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,
subsídio de que trata o § 4° do art. 39 somente pode- direta e indiretamente, pelo Poder Público.
rão ser fixados ou alterados por lei específica, obser- 'inciso XVII com redação dada pela Emenda Constitucio-

vada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada nal nO 19, de 4-6-1998.

revisão geral anual, sempre na mesma data e sem XVIII- a administração fazendária e seus servi-
distinção de índices; dores fiscais terão, dentro de suas áreas de compe-

'Inciso X com redação dada pela Emenda Constitucional tência e jurisdição, precedência sobre os demais se-
n° 19, de 4-6-1998. tores administrativos, na forma da lei;

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes XIX - somente por lei específica poderá ser cria-
de cargos, funções e empregos públicos da admínis- da autarquia e autorizada a instituição de empresa
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros pública, de sociedade de economia mista e de funda-
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do ção, cabendo à lei complementar, neste último caso,
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de definir as áreas de sua atuação;
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os 'inciso XIX com redação dada pela Emenda Constitucional

proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, n° 19, de 4-6-1998.

percebidos cumulativamente ou não, incluídas as XX - depende de autorização legislativa, em
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, mencionadas no inciso anterior, assim como a partici-
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; pação de qualquer delas em empresa privada;

'Inciso XI com redação dada pela Emenda Constitucional XXI - ressalvados os casos especificados na le-
n° 19, de 4-6-1998. gislação, as obras, serviços, compras e alienações

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Le- serão contratados mediante processo de licitação pú-
gislativo e do Poder Judiciário não poderão ser supe- blica que assegure igualdade de condições a todos os
riores aos pagos pelo Poder Executivo; concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obri-

XIII- é vedada a vinculação ou equiparação de gações de pagamento, mantidas as condições efeti-
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de vas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
remuneração de pessoal do serviço público; permitirá as exigências de qualificação técnica e eco-
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SEÇÃO 111
Das Obras e Serviços

CAPíTULO I
Das Disposições Gerais

Regulamenta o art. 37, Inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas
para Licitações e Contratos da Adminis
tração Pública e dá outras providências.

lEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

garantia do cumprimento § 80 A autonomia gerencial, orçamentária e fi-
nanceira dos órgãos e entidades da administração di
reta e indireta poderá ser ampliada mediante contra
to, a ser firmado entre seus administradores e o Poder
Público, que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre:

'§ 8° acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de
4-6-1998.

I - O prazo de duração do contrato:
'Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de

4-6-1998.

11 - OS controles e critérios de avaliação de de
sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;

'Inciso /I acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de
4-6-1998.

111 - a remuneração do pessoal.
'Inciso /1/ acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de

4-6-1998.

§ 90 O disposto no inciso XI aplica-se às empre
sas públicas e às sociedades de economia mista, e
suas subsidiárias, que receberem recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
para pagamento de despesas de pessoal ou de cus
teio em geral.

'§ 9° acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de
4-6-1998.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de
proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40
ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo,
emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma desta Constituição, os car
gos eletivos e os cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração.

'§ 10 acrescido pela Emenda Constitucional n° 20, de
15-12-1998.

nômica indispensáveis à
das obrigações.

§ 10 A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou ima
gens que caracterizem promoção pessoal de autori
dades ou servidores públicos.

§ 20 A não-observância do disposto nos incisos
11 e 111 implicará a nulidade do ato e a punição da auto
ridade responsável, nos termos da lei.

§ 30 A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente:

'§ 3° com redação dada pela Emenda Constitucional nO
19, de 4-6-1998.

I - as reclamações relativas à prestação dos
serviços públicos em geral, asseguradas a manuten
ção de serviços de atendimento ao usuário e a avalia
ção periódica, externa e interna, da qualidade dos
serviços;

'Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de
4-6-1998.

11 - O acesso dos usuários a registros adminis
trativos e a informações sobre atos de governo, ob
servado o disposto no art. 5, X e XXXIII;

'Inciso /I acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de
4-6-1998.

111- a disciplina da representação contra o exer
cício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fun
ção na administração pública.

'inciso 11I acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de
4-6-1998.

§ 40 Os atos de improbidade administrativa im
portarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao Erário, na forma e gradação previs
tas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 50 A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao Erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.

§ 60 As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos respon
derão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 70 A lei disporá sobre os requisitos e as restri
ções ao ocupante de cargo ou emprego da adminis
tração direta e indireta que possibilite o acesso a in
formações privilegiadas.

'§ 7° acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de
4-6-1998.



SEÇÃO VI
Das Alienações

Art. 17. A alienação de bens da Administração
Pública, subordinada à existência de interesse públi
co devidamente justificado, será precedida de avalia
ção e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização
legislativa para órgãos da administração direta e enti
dades autárquicas e fundacionais, e, para todos, in
clusive as entidades paraestatais, dependerá de ava
liação prévia e de licitação na modalidade de concor
rência, dispensada esta nos seguintes casos:

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro
órgão ou entidade da Administração Pública, de qual
quer esfera do Governo;

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos re
quisitos constantes do inciso X do art. 24 desta lei;

d) investidura;

e) venda a outro órgão ou entidade da Adminis
tração Pública, de qualquer esfera de governo;

'Allnea e com redação dada pela Lei n° 8.883, de
8-6-1994.

f) alienação, concessão de direito real de uso,
locação ou permissão de uso de bens imóveis cons
truídos e destinados ou efetivamente utilizados no
âmbito de programas habitacionais de interesse soci
al, por órgãos ou entidades da Administração Pública
especificamente criados para esse fim.

'AI(nea f com redação dada pela Lei n° 8.883, de
8-6-1994.

11 - quando móveis, dependerá de avaliação
prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes
casos:

a) doação, permitida exclusivamente para fins e
uso de interesse social, após avaliação de sua opor-
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Art. 8° A execução das obras e dos serviços tunidade e conveniência socioeconômica, relativa-
deve programar-se, sempre, em sua totalidade, pre- mente à escolha de outra forma de alienação;
vistos seus custos atual e final e considerados os pra- b) permuta, permitida exclusivamente entre ór-
zos de sua execução. gãos ou entidades da Administração Pública;

Parágrafo único. É proibido o retardamento imo- c) venda de ações, que poderão ser negociadas
tivado da execução de obra ou serviço, ou de suas em bolsa, observada a legislação específica;
parcelas, se existente pr~visã? ?rç~m~ntária. para d) venda de títulos, na forma da legislação perti-
sua execução total, salvo Insuflclencla financeira ou nente'
comprovado motivo de ordem técnica justificados em ' ) d d b d'd comer " l'lza. .. e ven a e ens pro UZI os ou c a -
despacho clrcunstan~lado da autondade a que se re- dos or ór ãos ou entidades da Administração Públi-
fere o art. 26 desta leI. p . g . .

'Parágrafo com redação dada pela Lei n° 8.883, de ca, em Virtude de suas fmalldades;
8-6-1994. f) venda de materiais e equipamentos para ou-
...... 0.0 0 0 0.................. tros órgãos ou entidades da Administração Pública,

sem utilização previsível por quem deles dispõe.

§ 1° Os imóveis doados com base na alínea b do
inciso I deste artigo, cessadas as razões que justifica
ram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pes
soa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo be
neficiário.

§ 2° A Administração poderá conceder direito
real de uso de bens imóvel, dispensada licitação,
quando o uso se destina a outro órgão ou entidade da
Administração Pública.

§ 3° Entende-se por investidura, para os fins
desta lei:

I - a alienação aos proprietários de imóveis lin
deiros de área remanescente ou resultante de obra
pública, área esta que se tornar inaproveitável isola
damente, por preço nunca inferior ao da avaliação e
desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta por
cento) do valor constante da alínea a do inciso 11 do
art. 23 desta lei;

11 - a alienação, aos legítimos possuidores dire
tos ou, na falta destes, ao Poder Público, de imóveis
para fins residenciais construídos em núcleos urba
nos anexos a usinas hidrelétricas, desde que consi
derados dispensáveis na fase de operação dessas
unidades e não integrem a categoria de bens reversí
veis ao final da concessão.

'§ 3° e incisos com redação dada pela Lei n° 9.648, de
27-5-1998.

§ 4° A doação com encargo será licitada e de
seu instrumento constarão obrigatoriamente os en
cargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de re
versão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensa
da a licitação no caso de interesse públicos devida
mente justificado.

'§ 4° com redação dada pela Lei nO 8.883, de 8-6-1994.

§ 5° Na hipótese do parágrafo anterior, caso o
donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de
financiamento, a cláusula de reversão e demais obri-
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gações serão garantidas por hipoteca em 2° grau em
favor do doador.

'§ 5° com redação dada pela Lei n° 8.883, de 8-6-1994.

§ 6° Para a venda de bens móveis avaliados,
isolada ou globalmente, em quantia não superior ao
limite previsto no art. 23, inciso 11, alínea b desta lei, a
Administração poderá permitir o leilão.

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

CAPíTULO 11
Da Licitação

SEÇÃO I
Das Modalidades, Limites e Dispensa

Art. 24. É dispensável a licitação:

1- para obras e serviços de engenharia de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a
do inciso I do artigo anterior, desde que não se refi
ram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou
ainda para obras e serviços da mesma natureza e no
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente;

'inciso I com redação dada pela Lei nO 9.648, de
27·5·1998.

11 - para outros serviços e compras de valor até
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a do
inciso VI do artigo anterior e para alienações, nos ca
sos previstos nesta lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço compra ou alienação
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

'inciso /I com redação dada pela Lei nO 9.648, de
27-5-1998.

111 - nos casos de guerra ou grave perturbação
da ordem;

IV - nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de atendi
mento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, servi
ços, equipamentos e outros bens públicos ou particu
lares, e somente para os bens necessários ao atendi
mento da situação emergencial ou calamitosa e para
as parcelas de obras e serviços que possam ser con
cluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação
dos respectivos contratos;

V - quando não acudirem interessados à licita
ção anterior e esta, justificadamente, não puder ser
repetida se prejuízo para a Administração, mantidas,
neste caso, todas as condições preestabelecidas;

VI- quando a União tiver que intervir no domínio
econômico para regular preços ou normalizar o abas
tecimento;

VII - quando as propostas apresentadas con
signarem preços manifestamente superiores aos pra
ticados o mercado nacional, ou forem incompatíveis
com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, ca
sos em que, observado o parágrafo único do artA8
desta lei e, persistindo a situação, será admitida a ad
judicação direta dos bens ou serviços, por valor não
superior ao constante do registro de preços, ou dos
serviços;

VJII- para a aquisição, por pessoa jurídica de di
reito público interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a Admi
nistração Pública e que tenha sido criado esse fim es
pecífico em data anterior à vigência desta lei, desde
que o preço contratado seja compatível com o prati
cado no mercado;

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

IX - quando houver possibilidade comprometi
mento da segurança nacional, nos casos estabeleci
dos em decreto Presidente da República, ouvido o
Conselho de Defesa Nacional;

X - para a compra ou locação de imóvel destina
do ao atendimento das finalidades precípuas da
Administração, cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha desde que o
preço seja compatível com o valor e mercado, segun
do avaliação prévia;

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

XI - na contratação de remanescente de obra,
serviço ou fornecimento, em conseqüência de resci
são contratual, desde que atendida a ordem de classi
ficação da licitação anterior e aceitas as mesmas con
dições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive
quanto ao preço, devidamente corrigido;

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e
outros gêneros perecfveis, no tempo necessário para
a realização dos processos licitatórios corresponden
tes, realizadas diretamente com frise no preço do dia;

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

XIII- na contratação de instituição brasileira in
cubida regimental ou estatutariamente da pesquisa,
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de
instituição dedicada à. recuperação social do preso,
desde que a contratada detenha inquestionável repu
tação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

'Inciso XIII com redação dada pela Lei n° 8.883, de
8-6-1994.
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XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos "Inciso XV com redação dada pela Lei n° 8.883, de

termos de acordo internacional específico aprovado 8-6-1994.

pelo Congresso Nacional, quando as condições ofer- XXI - para a aquisição de bens destinados ex-
tadas forem manifestamente vantajosas para o Poder clusivamente a pesquisa científica e tecnológica com
Público; recursos concedidos pela CAPES, FINEp, CNPq ou

"inciso XIV com redação dada pela Lei n° 8883, de outras instituições de fomento a pesquisas credencia-
8-6-1994. das pelo CNPq para esse fim específico;

XV - para a aquisição ou restauração de obras "Inciso XXI acrescido pela Lei na 9. 648, de 27-S-1998.

de arte e objeto; históricos, de autenticidade certifica- XXII - na contratação do fornecimento ou supri-
da, desde que compatíveis ou inerentes às fina Iida- mento de energia elétrica com concessionário, per-
des do órgão ou entidade. missionário ou autorizado, segundo as normas da le-

XVI- para a impressão dos diários oficiais, de for- gislação específica;
mulários padronizado; de uso da Administração e de edi- "inciso XXII acrescido pela Lei na 9.648,27-5-1998.

ções técnicas oficiais, bem como para a prestação de XXIII - na contratação realizada por empresa
serviços de informática a pessoa jurídica de direito públi- pública ou sociedade de economia mista com suas
co interno, por órgãos ou entidades que integrem Admi- subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alie-
nistração Pública, criados para esse fim específico; nação de bens, prestação ou obtenção de serviços,

"Inciso XVI com redação dada pela Lei na 8.883, de desde que o preço contratado seja compatível com o
8-6-1994. praticado no mercado;

XVII- para a aquisição de componentes ou pe- 'Inciso XXIII acrescido pela Lei n° 9.648, de 27-S-1998.

ças de origem nacional ou estrangeira, necessários à XXIV - para a celebração de contratos de presta-
manutenção de e equipamentos durante o período de ção de serviços com as organizações sociais, qualifica-
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses das no âmbito das respectivas esferas de governo, para
equipamentos, quando tal condição de exclusividade atividades contempladas no contrato de gestão.
for indispensável para a vigência da garantia; "Inciso XXIV acrescido pela Lei n° 9.648, 27-S-1998.

"Inciso XVIII com redação dada pela Lei n08.883, de Parágrafo único. Os percentuais referidos nos
8-6-1994. incisos I e 11 deste artigo, serão de 20% (vinte por cen-

XVIII - nas compras ou contratações de servi- to) para compras, obras e serviços contratados por
ços para o abastecimento de navios, embarcações, sociedade de economia mista e empresa pública,
unidades aéreas ou tropas e seus meios de desloca- bem assim por autarquia e fundação qualificadas, na
mento, quando em estada eventual de curta duração forma da lei como agências Executivas.
em portos, aeroportos ou localidades diferentes de 'Parágrafo Único acrescido pela Lei n° 9648, de 27-S-

suas sedes, por motivos de movimentação operacio- 1998.

nal ou de adestramento, quando a exigüidade dos Art. 25. É inexigível a licitação quando houver in-
prazos legais puder comprometer a normalidade e os viabilidade de competição, em especial:
propósitos das operações e desde que seu valor não I - para aquisição de materiais equipamentos,
exceda ao limite previsto na alínea a do inciso 11 do art ou gêneros que só possam ser fornecidos por produ-
13 desta lei: tor, empresa ou representante comercial exclusivo,

" Inciso XVIII com redação dada; da Lei nE 8.883, de vedada preferência de marca, devendo a comprova-
8-6-1994. ção de exclusividade ser feita através de atestado for-

XIX - para as compras de materiais e uso pelas necido pelo órgão de registro do comércio do local em
Forças Armadas, com exceção de materiais de uso que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço,
pessoal e administrativo, quando houver necessidade pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal,
de manter a padronização requerida pela estrutura de ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres,
mediante parecer de comissão instituída por decreto; 11- para a contratação de serviços técnicos enu-

"inciso XIX com redação dada pela Lei n° 8.883, de merados no art. 13 desta Lei, de natureza singular,
8-6-1994. com profissionais ou empresas de notória especiali-

XX - na contratação de associação de portadores zação, vedada a inexigibilidade para serviços de pu-
de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprova- blicidade e divulgação;
da idoneidade, por órgãos ou entidades da Administra- III - para contratação de profissional de qual-
ção Pública, para a prestação de serviços ou forneci- quer setor artístico, diretamente ou através de empre-
mento de mão-de-obra, desde que o preço contratado sário exclusivo, desde que consagrado pela crítica es-
seja compatível com o praticado no mercado. pecializada ou pela opinião pública.
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§ 1° Considera-se de notória especialização o
profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior, es
tudos, experiências, publicações organização, apare
lhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relaci
onados com suas atividades, permita inferir que o seu
trabalho é essencial e indiscutivelmente mais adequado
à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 2° Na hipótese deste artigo e em qualquer dos
casos de dispensa, se comprovado superfaturamen
to, respondem solidariamente pelo dano causado a
Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de ser
viços e o agente público responsável, sem prejuízo de
outras sanções legais cabíveis.

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do
art. 17 e nos incisos 111 a XIV do art.24, as situações
de inexigibilidade referidas no art.25, necessariamen
te justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8, deverão ser comunicados
dentro de três dias a autoridade superior para ratifica
ção e publicação na imprensa oficial, no prazo de cin
co dias, como condição para eficácia dos atos.

'Artigo, caput, com redação dada pela Lei nO 9.648, de
27-5-1998.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexi
gibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será
instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando for o
caso;

11 - razão da escolha do fornecedor ou execu
tante;

111 - justificativa do preço;

IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados.

* inciso IV acrescido pela Lei nO 9.648, de 27-5-1998

CAPITULO IV
Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial

SEÇÃO 111
Dos Crimes e das Penas

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hi
póteses previstas em lei, ou deixar de observar as for
malidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e
muna.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele
que, tendo comprovadamente concorrido para a con
sumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa
ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o
Poder Público.

CAPíTULO V
Dos Recursos Administrativos

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes
da aplicação desta Lei cabem:

1- recurso, no prazo de 5 (cinco) dia: úteis a con
tar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos ca
sos de:

a) habilitação ou inabilitação licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da da licitação;

d) indeferimento do pedido de inscrição em re
gistro cadastral sua alteração ou cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se referi o inciso I
do art.79 desta Lei;

Allnea e com redação dada pela Lei n° 8.883, de 8-6-1994.

f) aplicação das penas de advertência suspen
são temporária ou de multa;

11 - representação, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis da intimação da decisão relacionada com o ob
jeto da licitação ou do contrato, de que não caiba re
cursos hierárquico;

111- pedido de reconsideração, de decisão de Mi
nistro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal,
conforme o caso, na hipótese do § 4° do art.8? desta Lei,
no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

§ 1° A intimação dos atos referidos no inciso I,
alíneas a, b, c e e deste artigo, excluldos os relativos
a advertência e multa de mora, e no inciso 111, será fei
ta mediante publicação na imprensa oficial, salvo
para os casos previstos nas alíneas a e b, se presen
tes os , prepostos dos licitantes no ato em que foi ado
tada a decisão, quando poderá ser feita por comuni
cação direta aos interessados e lavrada em ata.

§ 2° O recurso previsto nas alíneas a e b do inci
so I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a au
toridade competente, motivadamente e presentes ra
zões de interesse público, atribuir ao recurso inter
posto eficácia suspensiva aos demais recursos.

§ 3° Interposto, o recurso sem comunicado aos
demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.

§ 4° O recurso será dirigido à autoridade superior,
por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual po
derá reconsk:lerar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do rece
bimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 5° Nenhum prazo de recurso, representação
ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem
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que os autos do processo estejam com vista franque
ada ao interessado.

§ 6° Em se tratando de licitações efetuadas na
modalidade de "carta convite" os prazos estabeleci
dos nos incisos I e 11 e no § 3° deste artigo serão de
dois dias úteis.

"§ 6° com radação dada pela Lei nO 8.883, da 8-6-1994.

PROJETO DE LEI N° 5.163, DE 2001
(00 Sr. José Carlos Coutinho)

Altera a redação do art. 453 da Con
solidação das Leis do Trabalho - Decre
to-Lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943, e
dá outras providências.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Const~uição

e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 453 da Consolidação das Leis do Tra

balho inst~uída pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 453. No tempo de serviço do
empregado quando readmitido, serão in
cluídos os períodos, ainda que não contí
nuo, em que tiver trabalhado anteriormen
te na empresa, exceto se houver sido des
pedido por falta grave ou tiver recebido in
denização."

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

Art. 3° Revogam-se as disposições me contrário.

Justificação

A presente proposta visa corrigir uma injustiça
para com os trabalhadores com direito a aposentado
ria por tempo de serviço, cujo o tempo de empresa
em períodos anteriores, não são inclusos. Por deci
são do disposto na Lei n° 6.204, de 29 de abril de
1915, que foi alterada a redação do art. 453, da Con
solidação das Leis do Trabalho sendo incluída a apo
sentadoria espontânea dentre as cláusulas excluden
tes da contagem do tempo de serviço do empregado
readmitido.

Em conseqüência do novo texto determinado
ao referido dispositivo da legislação trabalhista a
aposentadoria requer da espontaneamente pelo
empregado passou a destruir a relação contratual
de emprego até então existente, eliminando o tem
po de serviço anterior. Esse termo acarretou prejuí-

zos enormes aos trabalhadores, que se vêem coa
gidos a continuar a trabalhar a fim de não terem res
cindidos o contrato de trabalho, perdendo direito da
inclusão dos períodos de serviço anteriores.

Diante do exposto peço aprovação desse proje
to aos Nobres Colegas.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

DECRETO-LEI N° 5.452, DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

TíTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 453. No tempo de serviço do empregado,
quando readmitido, serão computados os períodos
ainda que não contlnuos, em que tiver trabalhado an
teriormente na empresa, salvo se houver sido despe
dido por falta grav~, recebendo indenização legal ou
se aposentado espontaneamente.

" Art. 453 com redação dada pala Lei n° 6.204, da
29-4-1975.

§ 1° Na aposentadoria espontânea de emprega
dos das empresas públicas e sociedades de econo
mia mista é permitida sua readmissão desde que
atendidos aos requisitos constantes do art. 37, inciso
XVI da Constituição, e condicionada, à prestação de
concurso público.

"§ acrescentado pela Lai n° 9.528, de 10-12-1997.

§ 2° O ato de concessão de beneficio de apo
sentadoria a empregado que não tiver completado
trinta e cinco anos de serviço, se homem, ou trinta, se
mulher, importa em extinção do vínculo empregatício.

"§ acrescentado pela Lei n° 9.528 10-12-1997.

Art. 454. (Revogado pela Lei n° 5.772 de
21-12-1971).

Art. 455. Nos contratos de subempreitada res
ponderá o subempreiteiro pelas obrigações deriva
das do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, to
davia, aos empregados, o direito de reclamação con
tra o empreiteiro principal pelo inadimplemento da
quelas obrigações por parte do primeiro.

Parágrafo único. Ao empreiteiro principal fica
ressalvada, nos termos da lei civil, ação regressiva
contra o subempreiteiro e a retenção de importâncias
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a este devidas, para a garantia das obrigações previs
tas neste artigo.

LEI N° 6.204, DE 29 DE ABRIL DE 1975

Inclui a Aposentadoria Espontânea
entre as cláusulas excludentes da conta
gem do tempo de serviço do empregado
readmitido.

O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu 'sanciono a seguin
te lei:

Art 1° O art. 453 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n°5.452, de 1° de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 453. No tempo de serviço do
empregado, quando readmitido, serão com
putados os períodos, ainda que não contí
nuos, em que tiver trabalhado anteriormente
na empresa, salvo se houver sido despedi
do por falta grave, recebido indenização le
gai ou aposentado espontaneamente."

Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de abril de 1975; 154° da Indepen
dência e 87° da República. - ERNESTO GEISEL,
Arnaldo Prieto.

PROJETO DE LEI N° 5.169 DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Decreta a utilização de Embalagem
Especial de Proteção à Criança - EEPC, em
medicamentos, saneantes domissanitários
e produtos químicos ou inflamáveis de uso
doméstico que oferecem risco à saúde.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Econo
mia, Indústria e Comércio; de Seguridade
Social e Família; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)- art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art, 1° Os medicamentos, saneantes domissani

tários e produtos químicos ou inflamáveis de uso do
méstico que ofereçam risco a saúde serão colocados
à venda adaptados a EEPC - Embalagem Especial
de Proteção à Criança.

Parágrafo único. Reputa-se a EEPC - Embala
gem Especial de Proteção à Criança aquela elabora
da e construída de forma a tornar difícil a abertura e o
acesso a uma quantidade tóxica do conteúdo para

crianças menores de 5 (cinco) anos, sem dificultar a
abertura por adulto.

Art. 2° A comercialização dos produtos que foram
referidos no artigo primeiro para usos não domésticos
em embalagens comuns será autorizada, em casos es
pecíficos, pela autoridade sanitária competente.

Art. 3° É proibido o aumento do preço do produ
to, motivado pela adequação à nova Embalagem
Especial de Proteção à Criança.

Art. 4° O não-cumprimento do disposto nesta lei
configurará infração sanitária e ao Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, estando o infrator sujeito ao pro
cesso e às penalidades previstos na legislação em vigor.

Art. 5° As empresas produtoras terão um prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias para se adaptarem
à presente lei.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Os alvos mais freqüentes são as crianças, prin
cipalmente os garotos vítimas da curiosidade e tra
vessuras naturais da idade. "Isso é comprovado mun
dialmente".

É dentro da segurança de casa que os peque
nos mais se machucam, ali eles descobrem um mun
do povoado de coisas novas e interessantes. Mas,
sem noção do perigo, terminam provocando queima
duras, cortes, intoxicações, luxações, problemas san
güíneos, asfixia e até mesmo morte. As crianças são
particularmente propensas a esses tipos de aciden
tes. Isto se deve ao fato de normalmente não conse
guirem prever o que pode acontecer.

Segundo demonstra recente pesquisa, crianças
com menos de 5 (cinco) anos de idade são as princi
pais vítimas de acidentes tóxicos. Considerando que
é obrigação primordial do Estado proteger a saúde da
criança contra qualquer tipo de agravo, e que a me
lhor abordagem para o acidente tóxico infantil é a pre
venção, especialmente quando executada com medi
das lógicas, simples e eficazes, entendemos de fun
damentai importância a adoção, pelo Brasil, da
Embalagem Especial de Proteção à Criança.

O presente projeto visa proteger crianças com
menos de 5 (cinco) anos de idade que são a principa
is vítimas de acidentes tóxicos, principalmente com
medicamentos e produtos de limpeza doméstica. A
EEPC - Embalagem Especial de Proteção à Criança
é projetada de modo a tornar significativamente difícil
para crianças menores de 5 anos abri-Ias e retirar
quantidades tóxicas ou perigosas do produto.
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"Art 7° .
11 - cinco anos de carência, contados a

partir do término ou da interrupção do curso;
111 - amortização e pagamentos men

sais em valores que não ultrapassem a dez
por cento do valor do salário do profissional
beneficiado pelo Programa, a contar do tér
mino do prazo de carência."

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

Justificação

Milhares de estudantes do nosso País que estu
daram apoiados pelo Programa de Crédito enfren
tam, hoje, uma divida impagável fruto de correções
monetárias indevidas e de planos econômicos equi
vocados. Têm, ainda, como agravantes, as dificulda
des de ingresso em um mercado de trabalho recessi
vo, altamente competitivo, que remunera mal a todos,
sobretudo àqueles em início de carreira.

Nesse quadro, além dos custos de sua sobrevi
vência, têm que assumir as mensalidades do Crédito
Educativo, um ônus adicional a mais em seu orça
mento, imediatamente após uma carência que é de
apenas um ano.

É preciso que o Poder Público encare de vez o
Crédito Educativo como um programa social que tem
a responsabilidade de colaborar para o desenvolvi
mento do País, aproveitando os talentos e os esforços
daqueles que, não tendo condições financeiras de
custearem seus estudos, têm competência para
faze-lo. É imprescindível que, optando pela contenção
das matrículas no ensino superior público, a União
no mínimo - financie, através de empréstimos, milha
res e jovens carentes que demandam às instituições
superiores privadas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° dê-se aos incisos, 11 e 111 do artigo 7° da

Lei n° 9.288, de 10 de julho de 1996, a seguinte reda
ção:

Permite a criação de Comissão
Interna de Empregados no âmbito das
empresas.

(Às Comissões de Trabalho de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24, 11)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica permitido aos trabalhadores consti

tuir Comissão Interna de Empregados -:- CIE no âmbi
to das empresas, com a finalidade de promover a inte
gração social e cultural dos empregados e de res
guardar o cumprimento dos seus direitos trabalhistas.

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

Justificação

Sabemos que dentre as atribuições das entida
des sindicais encontramos algumas semelhantes às
que pretendemos imputar às comissões internas de
empregados.

Ocorre que a realidade vivenciada por nosso
País é muito desigual, pois não podemos comparar
as estruturas dos sindicatos das capitais, por exem
plo, com a de estados menos desenvolvidos ou
mesmo de cidades interioranas. A diferença é gri
tante se compararmos um sindicato do ABC paulista
com um sindicato rural do interior do Piauí.

Com base nessas diferenças é que pretende
mos possibilitar a criação das comissões internas de
empregos. Isso porque, é mais fácil a organização de
uma comissão no âmbito da empresa ou da fábrica do
que a formação de uma estrutura sindical. Aliás, é de
se observar que esse organismo pode vir a ser um
embrião de uma futura estrutura sindical, naquelas lo
calidades desenvolvidas de qualquer tipo de assis
tência.

A criação das comissões será facultativa, não
representando qualquer ônus para as empresa.

O presente projeto de lei está revestido de ele
vado alcance social, razão pela qual esperamos con-

Por essas razões expostas e pela gravidade da tar com o inestimável apoio de nossos ilustres Pares
situação de nossas crianças, espero merecer a devi- para a sua aprovação.
da atenção dos meus Ilustres Colegas para a aprova- Sala da Comissão, 21 de agosto de 2001. -
ção deste projeto. Deputada Nair Xavier Lobo.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2001. - Depu- PROJETO DE LEI N° 5.205 DE 2001
tado Carlos Coutinho, PFL - RJ. (Do Sr. Carlos Santana)

PROJETO DE LEI N° 5.170 DE 2001 Altera artigo 7° da Lei n° 9.288, de 1°
(Da Sr Nair Xavier Lobo) de julho de 1996.

(Apense-se ao Projeto de Lei n°
2.240,1996)



"Art. 2Q (Vetado)
§ 1° A seleção dos candidatos ao Cré

dito Educativo será feita na instituição em
que se encontram matriculados, por comis
são constituída pela direção da instituição e
por representantes, escolhidos democratica
mente, do corpo docente e discente do esta
belecimento de ensino.

§ 2° O crédito educativo abrange:
I - o financiamento dos encargo edu

cacionais entre cinqüenta por cento e cem
por cento do valor da mensalidade ou da se
mestralidade, depositado pela Caixa Econô
mica Federal na conta da instituição de en
sino superior participante do programa;

11- (Vetado)
§ 3° (Vetado)
Art. 5° Os recursos de Programa de

Crédito Educativo terão origem:
I - no orçamento do Ministério de Edu

cação e do Desporto;
11 - (Vetado)
111 - na destinação de trinta por cento

da renda líquida dos concursos de prognós
ticos administrados pela Caixa Econômica
Federal, bem como dos recursos da premia
ção não procurados pelos contemplados
dentro do prazo de prescrição:

IV - na reversão dos financiamentos
concedidos; e

V - em outras fontes.
§ 1° (Vetado)
§ 2° Na distribuição das vagas para o

financiamento dos encargos educacionais,
de que trata o inciso I do § 2° do art. 2° des
ta Lei será dada prioridade para as institui
ções de ensino superior que mantenham
programa de crédito educativo com recursos
próprios.

Altera dispositivos da Lei n° 8.436,
de 25 de junho de 1992, que instituciona
Iiza o Programa de Crédito Educativo
para estudantes carentes.

O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei:

Art. 1° Os arts. 2E, 5° e 7° da Lei 8.436, de 25 de
junho de 1992, passar a vigorar com a seguinte reda
ção:

Art. 7° Os financiamento serão concedidos me
diante contrato de abertura de crédito, nas seguin
tes condições:

I - liberação em parcelas mensais ou semes
trais, por prazo não superior à duração média do
curso, estabelecida pelo Ministério da Educação e
do Desporto.

ti - um ano de carência, contado a partir do
término da interrupção do curso;

111 - amortização em pagamentos mensais em
prazo máximo equivalente a uma vez e meia o pe
ríodo de utilização do crédito, a contar do término do
prazo de carência;

IV - (Vetado)
• Artigo com redação dada pela Lei nE 9.288 de 1-7-1996.

Art. 8° (Vetado).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

LEI N° 8.436, DE 25 DE JUNHO DE 1992

Institucionaliza o Programa de cré
dito Educativo para estudantes carentes.

O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:
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Ademais, é urgente solucionar o problema da LEI N° 9.288, DE 1° DE JULHO DE 1996
inadimplência - atual e potencial - aumentando o
tempo de carência dos Programa, hoje de um ano,
por período que permita ao jovem profissional fir
mar-se na carreira, agregando aumentos salariais
advindos da formação profissional associada à ex
periência no mercado de trabalho. Daí, nossa pro
posta de alterar de um para cinco anos o tempo
dessa carência e estabelecer como limite máximo
da parcela mensal a ser paga ao Agente financeiro
um valor que não comprometa mas 10% do salário
daquele que deverá devolver aos cofres públicos 
sem maiores traumas - o empréstimo obtido para
seus estudos de graduação

o
Entendendo que tais modificações na Lei n

9.288/96 aperfeiçoarão o Crédito educativo, conta
mos com o apoio dos nobres Pares para sua apro
vação.

Sala das sessões, 23 de agosto de 2001. - De
putado, Carlos Santana.
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Brasília, 1 de julho de 1996; 1750 da Indepen
dência e 1080 da República. Fernando Henrique
Cardoso.

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

Art .3° Revogam-se as disposições em contrá-

PROJETO DE LEI N° 5.245 DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinhho)

Modifica a redação da Lei na 6.494,
de 7 de dezembro de 1977, que estabele
ce os estágios de estudantes de estabe
lecimentos de ensino médio e superior.

(Apense-se ao Projeto de Lei na 4.065,
de 1993)

O Congresso Nacional Decreta:
Art 1° O artigo 40 da Lei na 6.494, de 7

de dezembro de 1977 passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 40
- O estágio não estabelece

vínculo empregatício de qualquer natureza e
é garantido ao estagiário:

I - recebimento de bolsa ou de outra
forma de contraprestação que venha a
ser acordada entre as partes com a inter
veniência da instituição de ensino e que
não poderá ser inferior ao valor do salário
mínimo;

11 - será assegurado 30(trinta) dias de
férias remuneradas após cada período de
12 (doze) meses de vigência do estágio co
incidentes com as férias escolares;

111 - a seu pedido, dispensa do estágio
durante o período de provas e exames devi
damente comprovado;

Art. 70 Os financiamentos serão conce- IV - a duração máxima será de 2
didos mediante contrato de abertura de cré- (dois) anos de estágio.
dito, nas seguintes condições: Parágrafo único - O período de dis-

I - liberação em parcelas mensais ou pensa durante as provas e exames poderá
semestrais, por prazo não superior à dura- ser compensado com os dias de férias se
ção média do curso, estabelecida pelo Mi- for mantida a remuneração do estagiário."

nistério da Educação e do Desporto: Art. 2° Acrescente-se ao texto da Lei na
11 - um ano de carência, contado a 6.494,de 7 de dezembro de 1977, os seguintes arti-

partir do término ou da interrupção do curso; gos renumerando os demais:
111 - amortização em pagamentos men-

sais em prazo máximo equivalente a uma Art. 6° A critério das Instituições de
vez e meia o período de utilização do crédito, Ensino e mediante instrumento jurídico hábil,
a contar do término do prazo de carência; a execução prática de determinadas ações

IV _ (Vetado) auxiliares poderá ser atribuída a agentes de
integração, ou com personalidade jurídica,
sem fins lucrativos e reconhecidos, na forma
da lei, como de utilidade pública.

§ 1° Os agentes de integração, públi
cos ou privados, caracterizam-se como or
ganizações sociais, mantidas pelos múlti
plos segmentos da comunidade, com o vín
cu10 com entidades classistas ou com insti
tuições governamentais, e devem desenvol
ver as ações auxiliares para efetivação do
estágio sem ônus para os estudantes e as
instituições de ensino.

§ 20 As atividades dos agentes de inte
gração, de que trata o caput deste artigo,
deverão ser fiscalizadas pelos órgãos locais
ou estaduais do Ministério Público.

Art. 7° Compete ao Ministério do Tra
balho e Emprego exercer a fiscalização,
junto a pessoas jurídicas concedente, das
condições em que ocorrem os estágios de
estudantes, inclusive da qualificação jurí
dico-institucional dos agentes de integra
ção ou organizações sociais que desen
volvam ações auxiliares, quando estas
não são diretamente executadas pelas ins
tituições de ensino em as articulação com
as pessoas jurídicas concedentes das
oportunidades de estágio.

Art. 8° É proibido a quaisquer pessoa
jurídica que não se enquadrem nos requisi
tos indicados no caput do art. 6° e seu § 1°,
o desenvolvimento direto ou indireto de
ações, atividades, procedimentos ou fun
ções que se relacionam com a sistemática
operacional dos estágios de estudantes."

Art. 3° Esta lei entra em vigor na ata de sua
publicação.

Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário.

rio.
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Justificação

A legislação referente aos estágios é muito res
trita quando a configuração dessa forma especial de
contratação.

Este programa visa proporcionar a complemen
tação do ensino e da aprendizagem em termos de tre
inamento prático, de aperfeiçoamento técnico, cientí
fico e de relacionamento humano, possibilitando ao
estagiário o recebimento de uma remuneração, a títu
lo de bolsa. Para efetivação do estágio o aluno deve
estar regularmente matriculado, com freqüência e ter
bom aproveitamento escolar.

As atividades desenvolvidas pelo estudante es
tagiário deverão ter correlação com, no mínimo, uma
ou mais disciplinas cursadas com aproveitamento AO
final do estágio, o estudante deverá apresentar um re
latório de avaliação assinado pelo seu responsável.

Todavia, esse tipo de contratação tem sido utili
zada para substituir trabalhadores com vínculo em
pregatício, em virtude do estágio remunerado ter va
Iares bem inferiores aos do outros profissionais, e
sem contar que não há encargos fiscais. Contudo, No
bres Colegas o que deve prevalecer é o caráter edu
cacional do estágio remunerado.

Em se tratando de medida do amplo alcance so
cial, espere que a iniciativa venha a merecer acolhida
dos Ilustres Membros desta Casa.

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2001 . - De
putado José Carlos Coutinho, PFL-RJ

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

LEI N° 6.494, DE 7 DE DEZEMBRO 1977

Dispõe sobre os estágios de estu
dantes de Estabelecimentos de Ensino
Superior e de Ensino Profissionalizante
do 20 Grau e Supletivo, e dá Outras Pro
vidências.

Art. 4° O estágio não cria vínculo empregatício
de qualquer natureza e o estagiário poderá receber
bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a
ser acordada, ressalvado o que dispuser a legislação
previdenciária, devendo o estudante, em qualquer hi
pótese, estar segurado contra acidentes pessoais.

Art 5° A jornada de atividade em estágio, a ser
cumprida pelo estudante, deverá compatibilizar-se
com o seu horário escolar e com o horário da parte
em que venha a ocorrer o estágio.

Parágrafo único. Nos períodos de férias escola
res, a jornada de estágio será estabelecida de comum
acordo entre o estagiário e a parte concedente do es
tágio, sempre com a interveniência da instituição de
ensino.

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 30 (trinta) dias.

Art ]O Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1977; 156° da Inde

pendência e 89° da República. - Ernesto Geisel Ney
Braga.

PROJETO DE LEI ~ 5.246, DE 2001
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Dispõe sobre a inclusão da questão
da "Violência conta a mulher" como par
te dos Temas Transversais integrantes
dos Parâmetros Curriculares Nacionais.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os currículos escolares da Educação de

Nível Médio incluem, entre os Temas Transversais,
análise da questão da violência contra mulher, como
parte de seus conteúdos.

Art. 2° Esta lei entra em vigor no ano letivo sub
seqüente ao de sua publicação.

Justificação

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio
nal (Lei n° 9.394/96) define, em seu artigo 22, que o
Ensino Fundamental deve assegurar a todos "a for
mação comum indispensável para o exercício da ci
dadania e fornecer-lhes meios para progredir no tra
balho e em estudos poteriores"( ... )

Compete à União a formulação das diretrizes
curriculares e seu conteúdos mínimos com a finalida
de a propiciar a todos uma formação básica comum.
A base nacional comum foi consolidada mediante a
elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais,
promulgados pelo Ministério de Edificação em 1997,
nos termos do artigo 9° da citada LOB.

Além do estudo da língua portuguesa, da mate
mática, do mundo ffsico e natural e da realidade soci
al e politica, os Parâmetros Curriculares Nacionais
prevêem o desenvolvimento de Temas Transversais,
a saber, Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente,
Saúde e Orientação sexual.



CAPíTULO 11
Da Educação Básica

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

TíTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de

Educação e Ensino

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

lEI N° 9.394, DE DEZEMBRO DE 1996

TITULO IV
Da Organização da Educaçao Nacional

Art. 9° A União incumbir-se-á de:
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em

colaboração com os Estados,do Distrito Federal e os
Municípios;

11- organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais do sistema Federal de ensino e o
dos Territórios;
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No mundo contemporâneo, existe consenso de 11 - prestar assistência técnica e financeira aos
que valores éticos, como o da igualdade e o respeito Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o
entre os seres humanos, constituem-se em elemento desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o
fundante de uma sociedade democrática, baseada na atendimento prioritário à escolaridade obrigatória,
justiça e na igualdade social. O respeito à diferença - exercendo sua função redistributiva e supletiva;
d~ raç.a, de gênero e de crenç~ religiosa - é u":l p~in~í- IV - estabelecer, em colaboração com os Esta-
piO .étlco que, ~ma vez ~e~pel~ado, reduz a vlolencla dos, o Distrito Federal e os Municípios, competências
social. .E~ p~rtlcula~, ~ vl~lencla contra a m~lher reve- e diretrizes para a educação infantil, o ensino funda-
la a eXls~encla de dlstu~lo~ de compreensa~ d~s ~a- mental e o ensino médio, que nortearão os currículos
lores da I~ua~dad~ e. solldane?ade, além .de dlsturblo~ e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar for-
em relaçao a propna sexualidade. Por ISSO a convl- mação básica comum'
vência escolar deve proporcionar, aos jovens, expe- '. . .. ~
riências significativas que desenvolvam o autoconhe- V - coleta~, analisar e disseminar Informaçoes
cimento e o sentido da igualdade e de solidariedade, sobre a educaçao;
desviando-os de comportamentos agressivos e vio- VI - assegurar processo nacional de avaliação
lentos que atentem ao pudor e à igualdade e respeito do rendimento escolar no ensino fundamental, médio
entre os sexos. e superior, em colaboração com os sistemas de ensi-

O ensino dos princípios éticos e da cidadania e ~o, objetiv~ndo a defini~ão de prioridades e a meIho-
a compreensão da dinâmica da sexualidade como na da qualidade do ensino;
uma dimensão de engrandecimento humano devem VII - baixar normas gerais sobre cursos de gra-
integrar os conteúdos curriculares obrigatórios e as- duação e pós-graduação;
sim, passarem a ser partilhados por todos os cida- VIII- assegurar processo nacional de avaliação
dãos, como instrumento de construção de uma socie- das instituições de educação superior, com a coope-
dade baseada os princípios da igualdade e da justiça. ração dos sistemas que tiverem responsabilidade so-

Em face da relevância da matéria proposta e da bre este nível de ensino;
amplitude de seus reflexos na formaçã? dos cid~dãos IX _ autorizar, reconhecer, credenciar, supervi-
do presente e do futuro, co~to com o flrm.e.apOlo dos sionar e avaliar, respectivamente, os cursos das insti-
meus pare~ para a aprovaçao desta matena no Con- tuições de educação superior e os estabelecimentos
gresso Nacional. do seu sistema de ensino.

Sala d?s Sessõe~, 29 de agosto de 2001. - § 10 Na estrutura educacional, haverá um Con-
Deputado BIspo Rodrigues. selho Nacional de Educação, com funções normati-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA vas e de supervisão e atividade permanente, criado
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - por lei.

CeDI § 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos
Va IX, a União terá acesso a todos o dados e informa
ções necessários de todos os estabelecimentos e ór
gãos educacionais.

§ 3° As atribuições constante do inciso IX pode
rão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal,
desde que mantenham instituições de educação su
perior.



PROJETO DE LEI N° 5.256, DE 2001
(Do Sr. Luiz Moreira)

Altera o inciso XIV e art. 6° da Lei na
7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
dispõe sobre o imposto de renda e dá
outras providências.

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1°0 inciso XIV do art. 6° da Lei n° 7.713, de22

de dezembro de 1988, alterado pelos artigos 47 e 48 da
Lei n° 8.541 de 23 de dezembro de 1992 e pelos artigos
27,28, 30, 32 e 34 da Lei nO 9.250 de 26 de dezembro
de 1995 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6° .

PROJETO DE LEI N° 5.249, DE 2001
(Do Sr. Max Rosenmann)

Altera a tabela e cálculo da Contri
buição Sindical Rural.

(Às Comissões de Agricultura e Política
Rural; de Finanças e Tributação; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54) 
art. 24, 11)

49512 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

Art. 22. A educação básica tem por finalidades trabalhe em regime de economia familiar pode-se ver
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação instado a pagar até 22,6 vezes mais do que um gran-
comum indispensáve para o exercício da cidadania e de latifundiário, por real de capital.
fornecer lhe meios para progredir no trabalho e em Esse fato pode até explicar-se do ponto de vista
estudos posteriores. histórico, quando se analisa o equilíbrio de forças po-
.......... líticas vigente há duas ou três décadas, mas não
.. pode continuar perdurando, ainda no século XXI, em

pleno regime democrático. O esforço pela justiça fis
cal, pela distribuição da renda, pelo respeito idéia da
capacidade contributiva deve s perseguido incansa
velmente, como norte do nosso sistema tributário.

Esse é o objetivo da proposta que ora se apre
senta, para a análise dos ilustres Parlamentares da
Câmara dos Deputados. Propõe-se mudar radical
mente o método de cálculo a Contribuição Sindical
Rural, atendendo aos anseios das próprias entidades
sindicais que dela se beneficiam. Em lugar de ma ta
bela, uma alíquota única, aplicada linearmente sobre
a base de cálculo, sem limite superior.

Justifica-se, porém, a fixação de um piso, um va
lor mínimo, com base no argumento da economicida
de, a fim de se evitarem contribuições de valor insufi
ciente até para cobrir os próprios custos de arrecada
ção. Nesse sentido mantém-se o piso atual, de
R$11,40.

Isso posto, certo de que a proposta há contribuir
para a racionalidade de nossos sistema tributário
enho encarecer o apoio dos ilustres Deputados para
que seja aprovada.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2001. 
Deputado Max Rosenmann.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A contribuiçâo social do empregador rural

será calculada ala aplicação da alíquota de 0,035%
(trinta e cinco milésimos por cento) sobre a seguinte
base de cálculo:

1- no caso de empregadores rurais organizados
em empresas e firmas, o capital social;

11 - no caso de empregadores rurais sem capital
registrado e para pessoas físicas com empregados
rural;, o valor da terra nua tributável, na forma da le
gislação do Imposto Territorial Rural.

Parágrafo único. O valor mínimo da contribuição
a que se refere o caput corresponde a R$11 ,40 (onze
reais e quarenta centavos).

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

Justificação

Grande é o descontentamento que se pode ob
servar, no meio sindical rural, com a metodologia em
pregada atualmente para o cálculo do valor da Contri
buição Sindical. Defasada, refletindo a filosofia vigen
te na época em que foi instituída - o período autoritá
rio do regime militar -, a tabela vigente cria situações
de grande injustiça e que se poderiam mesmo afirmar
inconstitucionais, porque desconsidera o princípio da
capacidade contributiva, um dos fundamentos centra
is do direito constitucional tributário.

Trata-se talvez do único tributo, entre todos os
que atormentam o contribuinte brasileiro, explicita
mente regressivo, já na letra da lei injusto, porque
onera proporcionalmente mais os que mais os têm.
As alíquotas da contribuição sindical rural, com efeito,
diminuem a medida que aumenta a base de cálculo,
de maneira que um proprietário que e eventualmente



Altera a Legislação do Imposto So
bre a Renda, e dá outras providências.

Art. 6° Ficam isentos do Imposto sobre a Renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas fí
sicas:

1-a alimentação, o transporte e os uniformes ou
vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratui
tamente pelo em pregador a seus empregados, ou a
diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;

11 - as diárias destinadas, exclusivamente, ao
pagamento de despesas de alimentação e pousada,
por serviço eventual realizado em município diferente
do da sede de trabalho;

111- o valor locativo do prédio concluído, quando
ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente
para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;

IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por des

pedida ou rescisão de contra o de trabalho, até o limite
garantido por lei, bem como o montante recebi o pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários,
referente aos depósitos, juros e correção monetária
creditados em contas vinculadas, nos termos da legis
lação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

VI - o montante dos depósitos Juros, correção
monetária e quotas partes créd"os em contas individu
ais pelo Programa de Integração Social e pelo Progra
ma de Formação do Patrimônio do Servidor Público;

VII - os seguros recebidos de entidades de pre
vidência privada decorrentes de morte ou invalidez
permanente participante.

• Inciso VII com radação dada pala Laí na 9.250, da
26-12-1995.

VIII- as contribuições pagas pelos empregado
res relativas a programas de previdência privada em
favor de seus empregados e dirigentes;

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

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

Justificação

O art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988, relaciona os rendimentos percebidos por pes
soas físicas que são objeto de isenção do recolhi
mento do imposto de renda. O inciso XIV desse artigo
já exclui da incidência do citado imposto os proventos
de aposentadoria ou reforma motivacão por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de mo
léstia profissional e das doenças alí especificadas,
em número de 12. Posteriormente, esta lei sofreu al
teração, sendo s apresentado àquele inciso mais três
tipos de doenças: a esclerose múltipla, a contamina
ção por radiação e a fibrose cística, elevando para 15
o total das moléstias.

O presente projeto de lei pretende incluir na re
lação das pessoas que podem vir a ter seus rendi
mentos isentos do recolhimento do imposto de renda
também os portadores de deficiência física, desde
que, mediante comprovado laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, não tenha condições
de exercer qualquer tipo de atividade profissional,
Consideramos essa inclusão como uma medida jus
ta, posto que, a e exemplo dos portadores das molés
tia' ali relacionadas, há casos em que a deficiência fí
sica incapacita totalmente a pessoa para exercer que
quer outro tipo de atividade remunerada, razão pela
qual devem estes merecer o mesmo tratamento tribu
tário dispensado às demais pessoas lamentavelmen
te acometidas dos males ali listados, Estou convicto
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XIV - os proventos de aposentadoria de que a renúncia fiscal decorrente da adoção essa
ou reforma, desde que motivadas por aci- medida será irrisória, comparativamente ao benefício
dente em serviço, e os percebidos pelos por- que irá proporcionar às pessoas que venham a usu-
tadores de moléstia profissional, tuberculose fruir desse direito.
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, Por essas razões, conto com o apoio dos meus
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, pa- Pares para a aprovação da presente proposição.
ralisia irreversível e in~pacitante, car~iopatia Sala das Sessões, 29 de agosto de 2001. - De-
grave, doença de Parkmson, espondlloartro- putado Luiz Moreira PFUBA.
se anquilosante nefropatia grave, estados '
avançados da doença de Paget (osteíte de- LEI N° 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
formante), contaminação por radiação, sín
drome da imunodeficiência adquiririda
(AIDS), fibrose cística (mucoviscidose), bem
como os rendimentos percebidos por porta
dores de deficiência física incapac"ante para
o exercício de atividade profissional, com
base em conclusão medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma;"
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IX - os valores resgatados dos Planos de Pou
pança e Investimento - PAIT, de que trata o Decre
to-lei n° 2.292, de 21 de novembro de 1986, relativa
mente à parcela correspondente às contribuições efe
tuadas pelo participante;

X - as contribuições empresariais a Plano de Pou
pança e investimento - PAIT a que se refere o art. 5° § 2°,
do Decreto-Lei n° 2.292 de 21 de novembro de 1986;

XI - o pecúlio recebido pelos aposentados que
voltam a trabalhar em atividade de sujeita ao regime
previdenciário, quando dela se afastarem, e pelos tra
balhadores que ingressarem nesse regime após com
pletarem 60 (sessenta) anos de idade e, pago pelo
Instituto Nacional de Previdência Social ao segurado
ou a seus dependentes, após sua morte, nos termos
do art. 1° da Lei n06.243, de 24 de setembro de 1975;

XII - as pensões e os proventos concedidos de
acordo com os Decretos-Leis nOs 8.794 e 8295, de 23
de janeiro de 1946 de Lei n° 2.579, de 23 de agosto de
1955 e art. 30 da lei nO 4.242, de 17 de julho de 1963,
em decorrência de reforma ou falecimento de
ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;

XIII- capital das apólices de seguro ou pecúlio
pago por morte do segurado, bem como os prêmios
de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive no
de denúncia do contrato;

XIV - os proventos de aposentadoria uma refor
ma, desde que motivadas por a ridente em serviço, e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissio
nal tuberculose ativa, alienação me tal, esclero
se-múltipla, neoplasia malígna cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e imcapacitante, cardiopatia gra
ve, doença de Parkinson, espondiliatrose anquilosan
te, nefropatia grave, estado avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radia
ção, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicação especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;. . °

• Inciso XIV com redaçao dada pela Lei n 8.541, de
23-12-1992.

XV - OS rendimentos proveniente, de aposenta
doria e pensão, transferência para a reserva remune
rada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o
valor de R$900,00 (novecentos reais), por mês, a par
tir do mês em que o contribuinte completar sessenta e
cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta
revista na tabela de incidência mensal do imposto.

• Inciso XV com redação dada pela Lei n° 9.250, de
26-12-1995.

XVI- O valor dos bens adquiridos por doação ou
herança;

XVII - os valores decorrentes de aumento de
capital;

a) mediante a incorporação de reservas ou lu
cros que tenham sido tributados na forma do art, 36
desta lei:

b) efetuado com observância do disposto no art.
63 do Decreto-Lei n° 1.598 de 26 de dezembro de
1977, relativamente aos lucros apurados em perío
dos-base encerrados anteriormente vigência desta lei;

XVIII- a correção monetárias de investimentos,
calculada aos mesmos; índices aprovados para os
Bônus do Tesouro Nacional- OTN, e desde que seu
pagamento ou crédito ocorra em intervalos nO inferio
res a 30 (trinta) dias;

• /tem XVIII com redação determinada pela Lei n° 7.799,
de 10 de julho de 1989.

XIX - a diferença entre o valer de aplicação e o
de resgate de quotas dc fundos de aplicações de cur
to prazo;

XX - ajuda de custo destinada a atender às des
pesas com transporte frete e locomoção do beneficia
do e seus familiares, em caso de remoção de um mu
nicípio para outro, sujeita à comprovação posterior
pelo contribuinte;

XXI - os valores recebidos a Utulo de pensão
quando o beneficiário desse rendimento for portador
das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com
base em conclusão da medida especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída após a concessão
da pensão.

• /tem XXI acrescentado pela Lei n° 8.541, de 23-12-1992.

lEI N° 8.541 ,DE 23 DE DEZEMBRO 1992

Altera a Legislação do Imposto so
bre a Renda e dá outras providências.

TíTULO V
Do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Ffsicas

Art. 47. No art. 6° da lei n° 7.713 de dezembro
de 1988, dê-se ao inciso XIV nova redação e acres
cente-se um novo inciso de número XXI, tudo nos se
guintes termos:

"Art. 6° .
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"Art. 48. Ficam isentos do imposto de
renda os rendimentos percebidos pelas pes
soas físicas decorrentes de seguro-desem
prego, auxílio-natalidade, auxilio-doença,
auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos
pela previdência oficial da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios e
pelas entidades de previdência privada."

Art. 28. O inciso XV do art.6°da Lei n° 7.713 de
22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a se
guinte redação:

.............................................................. dos dessas atividades não representem vantagem
XIV - os proventos de aposentadoria para o doador, nem importem contraprestação de

ou reforma, desde que motivadas por aci- serviços.
dente sem serviços, e os percebidos pelos Art. 27. O art. 48 da Lei n° 8.541, de 23 de de-
portadores de moléstia profissional, tubercu- zembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte re-
lose ativa, alienação mental, esclerose-múl- dação:
tipla. neoplasia maligna, cegueira, hanse
níase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, es
pondiloartrose anquilosante, nefropatia gra
ve, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radi
ação, síndrome da imunodeficiência adquiri
da, com base em conclusão da medicina es
pecializada. mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;

"Art. 6° ..
XXI - os valores recebidos a título de

pensão quando o beneficiário desse rendi
mento for portador das doenças relaciona
das no inciso XIV deste artigo, exceto as de
correntes de moléstia profissional, com base
em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída
após a concessão da pensão."

Art. 48. Ficam isentos do Imposto de Renda os
vencimentos percebidos pelas pessoas físicas de
correntes de seguro desemprego, auxílio-natalida
de, auxilio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente,
quando pagos pela previdência oficial da "União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

• Artigo com redação dada pela Lei nO 9.25 de 26-12-1995.

LEI N° 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a Legislação do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas e dá outras
providências.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

CAPITULO VII
Disposições Gerais

Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as
bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como
doação, quando recebidas exclusivamente para pro
ceder a estudos ou pesquisas e desde que o resulta-

XV - os rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para
a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios,
por qualquer pessoa jurídica de direito públi
co interno, ou por entidade de previdência
privada, até o valor de R$900,00 (novecen
tos reais), por mês, a partir do mês em que
o contribuinte completar sessenta e cinco
anos de idade, sem prejuízo da parcela
isenta prevista na tabela de incidência men
sal do imposto."

Art. 29. Estão isentos do imposto de renda na
fonte os rendimentos pagos a pessoa física, resi
dente ou domiciliada no exterior, por autarquias ou
repartições do Governo brasileiro situadas fora do
território nacional e que correspondam a serviço
prestados a esses órgãos.

Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para
efeito do reconhecimento de novas isenções de que
tratam os incisos XIV e XXI do art.6°da Lei n07.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art.
47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a mo
léstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Esta
dos do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1° O serviço médico oficial fixará o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passí
veis do controle.

§ 2° Na relação das moléstias a que refere o in
ciso XIV do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro
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de 1988 com redação dada pelo art. 47 da Lei n°
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída fibro
se cística (mucoviscidose).

Art. 31. (Vetado)

Art. 32. O inciso VII do art. °6° da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 6° .

VII - os seguros recebidos de entida
des de previdência privada decorrentes de
morte ou invalidez permanente do partici
pante."

Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de
renda na fonte e na declaração de ajuste anual os
benefícios recebidos de entidade de previdência pri
vada bem como as importâncias correspondentes
ao resgate de contribuições.

Parágrafo único. (Vetado)

Art. 34, As alíneas a e b do § 1° do art. 6° da Lei
n°8.134, de 27 de dezembro de 1990, passam a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art.6° ..

§ 1° O disposto neste artigo não se
aplica:

a) a quotas de depreciação de inslala
ções, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;

b) a despesas de locomoção e trans
porte, salvo no caso de representante co
merciai autônomo."

Art. 35. Para efeito do disposto nos Arts. 40 in
ciso 111, e 80

, inciso li, alínea c, poderão ser conside
rados como dependentes:

I - o cônjuge;
11 - o companheiro ou a Companheira, desde

que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou
por período menor se da união resultou filho;

111 - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até
21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;

V - O menor pobre, até 21 anos, que o contribu
inte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;

V - o irmão. o neto ou o bisneto,sem arrimo dos
pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha a
guarda judicial. ou de qualquer idade quando incapa
citado física ou mentalmente para o trabalho'

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superio
res ao limite de isenção mensal;

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contri
buinte seja tutor ou curador.

§ 1° Os dependentes a que se referem os inci
sos 111 e V deste artigo poderá ser assim considera
dos quando maiores até 24 anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino su
perior ou escola técnica de segundo grau.

§ 20 Os dependentes comuns poderão opcional
mente, ser considerados por qualquer um dos cônju
ges.

§ 30 No caso de filhos de pais separados, pode
rão ser considerados dependente os que ficarem sob
a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

§ 40 É vedada a dedução concomitante do mon
tante referente a um mesmo dependente,. na determi
nação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.

CAPíTULO VIII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 36. O contribuinte que no ano-calendário de
1995 tiver auferido rendimentos tributáveis até o limite
de R§21.458,00 (vinte e um mil, quatrocentos e cin
qüenta e oito reais) poderá optar pelo regime de tribu
tação simplificada de que trata o Art.1 O.

Art. 37. Fica a Secretaria da Receita Federal au
torizada a:

1- instituir modelo de documento fiscal ser emi
tido por profissionais liberais

11 - celebrar, em nome da união. convênio com
os Estados, Distrito Federal Municípios, objetivando
instituir cadastro único de contribuintes, em substitui
ção aos cadastros federal, estaduais e municipais.

Art. 38. Os processos fiscais relativos a tributos
e contribuições federais e a penalidades isoladas e as
declarações não poderão sair dos órgãos da Secreta
ria da Receita Federal, salvo quando se tratar de:

I - encaminhamento de recurso à instância su
perior;

11- restituições de autos aos órgãos de origem;
III - encaminhamento de documentos para fins

de processamento de dados.

§ 1° Nos casos a que se referem os incisos I e
II deverá ficar cópia autenticada dos documentos
essenciais na repartição.

§ 20 É facultado o fornecimento de cópia do pro
cesso ao sujeito passivo ou a se mandatário.



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei nO 8.069 de 13 de julho de 1990 pas

sa a vigorar acrescida do seguinte parágrafo a ser in
cluído após o art. 197, renumerando-se os demais.

§ 1° Não caberá a proposta se os antecedentes
do requerido, bem como as circunstâncias conse
qüências do fato imputado, não indicarem ser neces
sário e suficiente a adoção da medida.

§ 2° Aceita a proposta pelo requerido, será ouvi
do o Ministério Público, salvo quando este for e pro
ponente, decidindo a autoridade judiciária no prazo
de cinco dias.

§ 3° Prestados os serviços ou auxílio proposto,
extingue-se a punibilidade administrativa, não impor
tando reincidência.

Art. 2° Art. 214 da Lei n° 8,069 de 13 de julho de
1990, passa a vigorar acrescido os seguintes §§ 3 e 4°.

Art. 214.(...)

§ 1°( )

§ 2°( )
§ 3°. Na falta de bens desembaraçados para a

garantia do juízo, a multa poderá ser convertida em
auxílio material equivalente, a programa ou entidade,
ou em serviços comunitários, na proporção de um
mês para cada salário de referência (Decreto-Lei n°
2.848/40, art. 46, parágrafo único), que atendam a in
teresses da criança e do adolescente, mediante a
aceitação do devedor e oitiva do Ministério Público.

§ 4° Sendo a execução da multa obstada pela
falta de lançador na praça, poderá o bem penhorado,
desde que sua avaliação não ultrapasse o valor da
execução, ser adjudicado em favor de entidade de
atendimento, de acordo com a sua necessidade.

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

Justificação

O projeto prestigia a aproximação daquele que
infringiu normas de proteção à criança e ao adoles
cente com entidades e programas de atendimento,
através da prestação de auxilio material ou serviços
comunitários, sendo de relevante caráter educativo,
sensibilizando potenciais colaboradores com a ques
tão da infância e da juventude.

Neste sentido, o Projeto está em perfeita sinto
nia com o princípio emanado do artigo 227 da Consti
tuição Federal, o qual clama pela participação de toda

PROJETO DE LEI N° 5.260 DE 2001
(Da S~ Laura Carneiro)

Altera a Lei nO 8,069 de 13 de julho
de 1990, incluindo artigo pós o art. 197, e
inserindo §§ 3° e 4° no art. 214.
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Art. 39. A compensação de que trata a art.66 da Às Comissões de Seguridade Social e
Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a reda- Família, e de Constituição e Justiça e de
ção dada pelo art. 58 da Lei n° 9.069, de 29 de junho Redação - art. 24,11)
de 1995 somente poderá ser efetuada com o recolhi
mento de importância correspondente a imposto,
taxa, contribuição Federal ou receitas patrimoniais de
mesma espécie e destinação constitucional, apurado
em período subseqüentes.

§ 1° (Vetado)

§ 2° (Vetado)

§ 3° (Vetado)

§ 4° A partir de 1° de janeiro de 1996 compensa
ção ou restituição será acrescida de juros equivalen
tes à taxa referencial do Sistema Especial de liquida
ção e de Custódia - SELlC para tftulos federais, acu
mulada mensalmente, cálculos a partir da data do pa
gamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% relativamente
ao mês em que estiver sendo efetuado.

Art. 40. A base de cálculo mensal do imposto de
renda das pessoas jurídica; prestadoras de serviços
em geral, cuja receita bruta anual seja de até
R$120,000 000 (cento e vinte mil reais), será, deter
minada mediante a aplicação do percentual de 16%
sobre a receita bruta auferida mensalmente, observa
do o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei n° 8.981 de 20
janeiro de 1995.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica às pessoas jurídicas que prestam serviços hos
pitalares de transporte, bem como às sociedades
prestadoras de serviços de profissões legalmente re
gulamentadas.

Art. 41. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 42. Revogam-se as disposições em contrá
rio e, especialmente, o Decreto-Lei n° 1.380, de 23 de
dezembro de 1974 o art.27 da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, o art.26 da Lei n° 8.218, de 29 de
agosto de 1991, e os arts. 8° a 20 e 23 da Lei n° 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174° da Inde
pendência e 107° da República. - Fernando Henri
que Cardoso
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a sociedade para que os direitos da criança e do ado
lescente sejam garantidos.

O projeto busca a efetividade da norma punitiva,
uma vez que não raro o procedimento apuratório de
infração administrativa às normas de proteção esbar
ram na inexequibilidade da sentença condenatória,
pelas conhecidas dificuldades que envolvem um pro
cesso de execução civil.

Neste sentido e considerando as restrições para
a suspensão condicional do procedimento e prévia
apuração da inexequibilidade da multa imposta por
sentença, não haverá perda para o fundo de que trata
art. 214 da lei esperando-se atingir casos em que os
valores não chegam a ser arrecadados. Por outro
lado, o auxílio direto às entidades e programas de
atendimento suprirá, ainda que parcialmente, a de
manda pelo fundo.

A possibilidade de suspensão condicional do
procedimento otimiza o funcionamento da justiça
da infância e da juventude, podendo a mesma ca
nalizar esforços para processos judiciais mais no
bres e que exigem maior atenção (representação
por atos infracionais atribuídos a adolescente; co
locações fundadas em interesses individuais, difu
sos ou coletivos afetos à criança e ao adolescen
te; colocações de crianças e adolescentes em fa
mílias substituídas, etc.).

A aplicação de medida restritiva de liberdade
no procedimento administrativo não estará eivada
de qualquer inconstitucionalidade, pois a uma, seu
caráter educativo, conforme acima exposto, está em
perfeita consonância com o art. 227 da Constituição
Federal e, a duas, O Projeto exige a anuência do in
frator, e, caso a medida não seja cumprida voluntari
amente, a conseqüência será o mero prosseguimen
to do procedimento originário.

Gostaria de salientar que este Projeto de lei, é
uma sugestão do Excelentíssimo Senhor Dr. Siro
Darlan Juiz da 13 Vara da Infância e da Juventude
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2001 . - Lau
ra Carneiro, Deputada Federal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988

TITULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito a vida, a saúde, a ali
mentação, a educação ao lazer, a profissionalizacão,
a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1° O Estado promoverá programas de assis
tência integral a saúde da criança e do adolescente,
admitida a participação de entidades não governa
mentais e obedecendo os seguintes preceitos:

1-aplicação de percentual dos recurso públicos
destinados à saúde na assistência materno-infantil;

11 - criação de programas de prevenção e aten
dimento especializado para os portadores de defi
ciência física, sensorial ou mental bem como de inte
gração social do adolescente portador de deficiência,
mediante treinamento para o trabalho e a convivên
cia, e a facilitação do acesso aos bens e serviços co
letivos, com a eliminação de preconceitos e obstácu
los arquitetônicos.

§ 2° A lei disporá sobre normas de construção
dos,logradouros e dos edifícios a uso público e de fa
bricação de veículos de transporte coletivo, a fim de
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
eficiência.

§ 3° O direito a proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:

I - idade mínima de quatorze anos para admis
são ao trabalho observado o disposto no art. 7°,
XXXIII;

11 - garantia de direitos previdenciários e traba
lhistas;

111 - garantia de acesso do trabalhador adoles
cente à escola;

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da
atribuição de ato infracional, igualdade na relação
processual e defesa técnica por profissional habilita
do, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

V - obediência aos princípios de brevidade, ex
cepcionalidade e respeito à condição peculiar de pes
soa em desenvolvimento, quando da aplicação de
qualquer medida privativa da liberdade;
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VI- estímulo do Poder Público através de assis
tência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos ter
mos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de
criança ou adolescente órfão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento
especializado à criança e ao adolescente dependente
de entorpecentes e drogas afins.

§ 40 A lei punirá severamente o abuso, a violência
e a exploração sexual da criança e do adolescente.

§ 50 A adoção será assistida pelo Poder Público,
na forma da lei, que

estabelecerá casos e condições de sua efetiva
ção por parte de estrangeiros.

§ 60 Os filhos, havidos ou não da relação do ca
samento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações dis
criminatórias relativas a filiação.

§ 70 No atendimento dos direitos da criança e do
adolescente levar-se-á em consideração o disposto
no art. 204.

DECRETO-lEI N° 2848, DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

PARTE GERAL

TíTULO V
Das Penas

CAPíTULO I
Das Espécies de Pena

SEÇÃO 11
Das Penas Restritivas de Direito

Prestação de serviços à comunidade ou a enti
dades públicas

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas é aplicável as condenações
superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade.

* Artigo, caput, com redação dada pela Lei n° 9.714, de
25-11-1998.

§ 1° A prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas consiste na atribuição de tarefas
gratuitas ao condenado.

* § 1°acrescido pela Lei n° 9.714, de 25-11-1998.

§ 20 A prestação de serviço à comunidade
dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, esco
las, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres,
em programas comunitários ou estatais.

• § 2° acrescido pela Lei n° 9. 714, de 25-11-1998.

§ 30 As tarefas a que se refere o § 1° serão
atribuídas conforme as aptidões do condenado, de
vendo ser cumpridas à razão de (uma) hora de tare
fa por dia de condenação, fixadas de modo a não
prejudicar a jornada normal de trabalho.

• § 3° acrescido pela Lei n° 9.714, de 25-11-1998.

§ 40 Se a pena substituída for superior a 1 (um)
ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substi
tutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à me
tade da pena privativa de liberdade fixada.

• § 4 °acrescido pela Lei n° 9.714, de 25-11-1998.

lEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e dá outras providên
cias.

LIVRO 11
Parte Especial

TíTULO VI
Do Aceso À Justiça

CAPíTULO 111
Dos Procedimentos

SEÇÃO VII
Da Apuração de Infração Administrativa às Normas

de Proteção à Criança e ao Adolescente

Art. 197. Apresentada a defesa, a autoridade
judiciária procederá na conformidade do artigo ante
rior, ou, sendo necessário, designará audiência de
instrução e julgamento.

Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifes
tar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o
procurador do requerido, pelo tempo de 20 (vinte)
minutos para cada um, prorrogável por mais 10
(dez), a critério da autoridade judiciária, que em se
guida proferirá sentença.
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CAPíTULO IV
Dos Recursos

Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da
Infância e da Juventude fica adotado o sistema recur
sal do Código de Processo Civil, aprovado pela lei n°
5.869. de 11 de janeiro de 1973, e suas alterações
posteriores, com as seguintes adaptações:

1- os recursos serão interpostos independente
mente de preparo;

11 - em todos os recursos, salvo o de agravo de
instrumento e de embargos de declaração, o prazo
para interpor e para responder será sempre de 10
(dez) dias;

111- os recursos terão preferência de julgamento
e dispensarão revisor;

IV - o agravado será intimado para, no prazo de
5 (cinco) dias, oferecer resposta e indicar as peças a
serem trasladadas:

V - será de 48 (quarenta e oito) horas o prazo
para a extração, a conferência e o concerto do tras
lado;

VI - a apelação será recebida em seu efeito de
volutivo. Será também conferido efeito suspensivo
quando interposta contra sentença que deferir a ado
ção por estrangeiro e, a juízo da autoridade judiciária,
sempre que houver perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação;

VII - antes de determinar a remessa dos autos à
superior instância, no caso de apelação, ou do instru
mento, no caso de agravo a autoridade judiciária pro
ferirá despacho fundamentado, mantendo ou refor
mando a decisão, no prazo de 5 (cinco) dias;

VIII- mantida a decisão apelada ou agravada, o
escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superi
or instância dentro de 24 (vinte e quatro) horas, inde
pendentemente de novo pedido do recorrente, e a re
formar, a remessa dos autos dependerá de pedido ex
presso da parte interessada ou do Ministério Público,
no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação

CAPíTULO VII
Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais,

Difusos e Coletivos

Art. 214. Os valores das multas reverterão ao
fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e
do Adolescente do respectivo município.

§ 1° As multas não recolhidas até 30 (trinta) dias
após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas
através de execução promovida pelo Ministério Públi-

co, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos
demais legitimados.

§ 2° Enquanto o fundo não for regulamentado, o
dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial
de crédito, em conta com correção monetária.

Art. 215. O juiz poderá conferir efeito suspensivo
aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.

PROJETO DE LEI N° 5.265, DE 2001
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Altera o art. 282 do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940.

(Apense-se ao Projeto de lei n° 4.293,
de 2001)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo n0282, caput, do Decreto-lei n°

2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar
com a seguinte redação.

"Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito,
as profissões de médico, dentista, farmacêutico, fi
sioterapeuta, psicólogo, médico veterinário, terape
uta ocupacional e fonoaudiólogo sem autorização
legal ou excedendo os limites da ética, impostos
pelo respectivo Conselho Profissional, criado por lei
específica.

Pena - Detenção de seis meses a dois anos".
(NR)

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

Justificação

O exercício ilegal das atividades profissionais
no setor da saúde vem adicionando agravos sociais
de difícil reparação, independente daqueles decor
rentes das graves falhas encontradas no próprio sis
tema de saúde do país, público ou privado.

O elenco de profissionais criados neste Pl,
é composto por graduados no ensino superior,
são profissionais liberais e portadores de autori
dade cientifica que os qualifica a determinar con
dutas éticas/científicas a clientes sob sua respon
sabilidade com fins de superar os variados níveis
de demanda de saúde, intercorrentes no meio so
cial. Da mesma forma, se justifica a inserção do
médico veterinário neste Pl, pois, ao cuidar da
saúde animal, também cuida e protege o homem
dos efeitos das zoonoses dos animais.

Não é mais possível, considerando os efeitos
das ações de saúde promovidas por falsos profissio-
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nais, com todos os agravos presumidos e alguns por limite de 5% do imposto devido, o valor das doações
demais conhecidos, continuar caracterizando este de medicamentos e órteses e próteses ortopédicas
desvio social, apenas como uma mera contravenção que comprovadamente efetuarem a hospitais e clíni-
sem grandes danos sociais. cas da rede pública ou a entidades filantrópicas sem

Por isso é de fundamental importância a regula- fins lucrativos que atuem no atendimento à Saúde de
rização desta situação que será de grande alcance na pessoas carentes.
defesa da integridade da saúde da nossa população, Parágrafo único. O Ministério da Saúde fica res-
sem considerar os efeitos econômicos que tal ilicitude ponsável pela indicação e aprovação dos medica-
promove nos aspectos financeiros do cidadão atingi- mentos, órteses e próteses ortopédicas a que se refe-
do por tais impropriedades. re o caput.

Sala das Sess~es: de agosto de 2001. - Depu- Art. 2° Ficam aumentadas para 24,9% e 12,5%
tada Vanessa Grazzlotln, PCdoB/AM. as alíquotas do Imposto sobre a Renda incidentes so-

DECRETO-LEI N° 2.848, DE DEZEMBRO 1940 bre aplicações financeiras de renda variável ou renda
fixa, respectivamente.

Código Penal
Art. 3° O Poder Executivo tem prazo de 60 dias

........................... para regulamentar esta lei.

PARTE ESPECIAL Art. 4° Esta lei entra em vigor em primeiro de ja-
neiro do ano seguinte ao de sua publicação.

TITULO VII
Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública

CAPITULO 111
Dos Crimes Contra a Saúde Pública

Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou
farmacêutica

Art. 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a
profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem
autorização legal ou excedendo-lhe os limites:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos.

Parágrafo único. Se o crime é praticado com o
fim de lucro, aplica-se também multa.

PROJETO DE LEI N° 5.272, DE 2001
(Do Sr. Neuton Lima)

Institui incentivo para doações de
medicamentos, órteses e próteses orto
pédicas, na forma de redução do Imposto
sobre a Renda.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.426,
de 1996)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As pessoas físicas ou jurídicas contribu

intes do Imposto sobre a Renda podem deduzir, até o

Justificação

A questão da Saúde, em nosso País, não será re
solvida, sem a participação ativa de toda a sociedade.
Quaisquer medidas capazes de contribuir para o enga
jamento dos indivíduos ou das empresas nesse pro
cesso, assim, devem ser consideradas e incentivadas.

A Constituição de 1988, em sintonia com o ídeá
rio que atribui ao Estado moderno preponderante
mente o dever de promover o bem estar geral e redu
zir as desigualdades sociais, abrigou o princípio de
que o atendimento à Saúde é direito de todos e dever
do Estado.

Mas isso não significa que se devem restringir as
ações e serviços de Saúde à atuação exclusiva e dire
ta do ente estatal. Ao contrário, a descentralização e a
delegação podem operar em favor da eficiência - ain
da mais em um País com as dimensões geográficas e
as diversidades regionais que caracterizam o Brasil.

O principal objetivo da proposta que ora se apre
senta é, portanto, incentivar, por meio de uma dedu
ção no valor do Imposto sobre a Renda devido, a par
ticipação de empresas e pessoas físicas no forneci
mento de medicamentos, órteses e próteses ortopé
dicas a hospitais e clínicas da rede pública ou a enti
dades filantrópicas sem fins lucrativos voltadas para o
atendimento e o tratamento de pessoa carentes e ne
cessitadas.

O Estado chama, assim, a sociedade para com
ele dividir responsabilidades, sem no entanto transfe
rir-lhe o ônus financeiro, que continua sendo seu, in
clusive por mandamento constitucional.
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Os agentes sociais, de sua parte, ao acompa
nharem mais de perto esses problemas, podem contri
buir para dar mais racionalidade ao sistema, além de
fiscaliza rem diretamente a aplicação dos recursos.

Em atendimento às disposições da Lei de Res
ponsabilidade Fiscal, eleva-se a alíquota do IR sobre
aplicações financeiras, para compensar a renúncia
de receitas que ora se pretende inst~uir. O limite do
desconto em 5% do valor do imposto permite esti
mar-se uma perda máxima, com base nos valores ar
recadados em 2000, em torno de 2,75 bilhões de rea
is, que seriam compensados pela elevação das alí
quotas incidentes sobre os rendimentos de aplica
ções financeiras.

Isso posto, na certeza de que a presente propo
sição há de contribuir para incrementar o acesso dos
doentes necessitados a medicamentos e a órteses e
próteses ortopédicas, conclamo os nobres Parlamen
tares da Câmara dos Deputados a emprestarem o ne
cessário apoio para que seja aprovada.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2001. 
Deputado Neuton Lima.

PROJETO DE LEI N° 5.278, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Estabelece a concessão de descon
to nos valores dos ingressos em espetá
culos culturais e artísticos para idosos e
para as pessoas portadoras de deficiên
cias.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Para as pessoas maiores de 65 (sessenta

e cinco) anos e as pessoas portadoras de deficiência
terão desconto de 50% (cinqüenta por cento) nos in
gressos em espetáculos culturais e artísticos, incluin
do-se os cinemas, teatros e museus, promovidos ou
que de qualquer forma sejam subsidiados pela União
ou entidades à ela vinculadas.

Art. 2° A permissão para a promoção de espetá
culos artísticos e culturais é condicionada, nos ter
mos da legislação local, à previsão de meios de estí
mulo à participação dos maiores de 65 anos e de pes
soas portadoras de deficiência, por meio de desconto
nos valores dos ingressos e facilitando seu acesso.

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

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O propósito fundamental do presente projeto de
lei é claramente expresso em seu texto: permitir tanto
aos idosos quanto as pessoas portadoras de defi
ciência, maiores facilidades para freqüentar os even
tos e os espetáculos culturais e de lazer, aos museus
e às casas de cultura, materializando um desconto de
50% ( cinqüenta por cento) no preço dos ingressos,
conhecida como "meia-entrada".

Quanto aos idosos, nada mais justo e louvável.
Trata-se, normalmente, de um período da vida em
que o cidadão, em geral aposentado, merece receber
da sociedade todo tipo de atenção e suporte. Propor
cionar-lhes o ingresso com desconto para as ativida
des de lazer e cultura seria sem dúvida, uma forma de
o Poder Público propiciar um benefício justo para uma
expressiva camada da população brasileira, muitas
vezes oneradas com graves problemas inerentes à
idade e à condição social.

Quanto as pessoas portadoras de deficiência o
objetivo da iniciativa é o de fazer justiça a um segmen
to de nossa sociedade que, na maioria das vezes, de
vido às deficiências físicas é excluído do processo so
cial e tem uma série de dificuldades estabelecendo
um preceito já garantido na Constituição Brasileira,
"defendendo sua dignidade e bem-estar, garantin
do-lhes o direito à vida".

Certos, pois, da importância da presente iniciati
va, conto com o acolhimento por parte dos ilustres
Pares.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

PROJETO DE LEI N° 5.279, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Estabelece o transporte de empre
gados, fornecido pelo empregador, ao lo
cai de trabalho, e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 57, de
1991)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O transporte fornecido pelo empregador,

deverá atender os nfveis de segurança e higiene, de
terminados pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2° O transporte de trabalhadores urbanos e
rurais será fornecido pelo empregador até o local de
trabalho, nos casos de ditrcil acesso ou quando o tra
jeto não for servido por transporte público regular.

Parágrafo único. O tempo despendido pelo em
pregado neste trajeto é computável na jornada de tra
balho.
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Art. 3° Iguala-se a acidente de trabalho aquele
ocorrido ainda que fora do local e horário de trabalho,
no percurso que compreende o trajeto da presidência
para o trabalho e deste para a residência.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A presente proposição tem por objetivo o trans
porte de empregados rurais e urbanos até o seu local
de trabalho, sendo que esse transporte será feito pelo
empregador.

A idéia central é que quando o transporte forne
cido pelo empregador, por inexistir transporte público
regular ou for de difícil acesso, a jornada deve ser
considerada trabalhada.

O contrato de trabalho se inicia a partir do mo
mento que o empregado fica à disposição do empre
gador, incluindo o tempo em que gasto no desloca
mento até e local de trabalho.

Diante do exposto, considero que a presente
proposição deva ser apreciada pelo Nobres Pares,
devido a sua importância social.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

PROJETO DE LEI N° 5.281, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Modifica o art. 459 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943,
e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de lei n° 3.943,
de 1989)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 459 da Consolidação das leis do

trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1°
de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 459 .
§ 1° .
§ 2° A falta do cumprimento do dispos

to no § 1° sujeita o empregador ao paga
mento do respectivo valor corrigido pelo
índice Geral de Preços da Fundação Getúlio
Vargas - IGP-FGV, correspondente ao pe
ríodo imediatamente anterior, acrescida de
juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês,
capitalizada mensalmente."

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

Justificação

O ordenamento que atualmente determina o
prazo para pagamentos de salários é anterior à crise,
os fatores que nos levararia apresentar a presente
proposição são as especulações desenfreada e a in
flação que achata lentamente os salários.

É evidente o prejuízo aos trabalhadores origina
dos pela agilização do dispositivo em questão, nos
sos trabalhadores, não podem continuar a terem seus
vencimentos retidos, enquanto os empregadores,
muitas vezes, com esta retenção, se beneficiam com
os lucros do mercado financeiro.

Este motivo determinante justificam plenamente
a presente proposta, que exige o pagamento atualiza
do do período de trabalho já prestado.

À Consideração dos Ilustres Pares.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

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

Aprova as consolidação das Leis do
Trabalho.

TíTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPíTULO 11
Da Renumeração

Art. 459. O pagamento do salário, qualquer
que seja a modalidade do trabalho, não deve ser es
tipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no
que concerne a comissões, percentagens e gratifi
cações.

§ 10 Quando o pagamento houver sido esti
pulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tar
dar, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao
vencido.

§ 10 conforme a Lei n° 7.855, de 24-10-1989.

Art. 460. Na falta de estipulação do salário ou
não havendo prova sobre a importância ajustada, o
empregado terá direito a rerceber salário igual ao
daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equi
valente, ou do que for habitualmente pago para ser
viço semelhante.
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PROJETO DE LEI N° 5.286, DE 2001
(Do Sr. Fernando Coruja)

Altera a Lei n° 8.078, de 11 de se
tembro de 1990 O Código de Proteção e
Defesa do Consumidor.

(Apense-se ao Projeto de lei n° 5.160,
de 2001)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A lei n0 8.078 de setembro de 1990 (Códi

go de Proteção e Defesa do Consumidor), passa a vi
gorar acrescida do art. 66-A com a seguinte redação:

"Art. 66-A Deixar, por qualquer razão
de diminuir a quantidade, peso, volume ou
conteúdo de produtos, embalagens, invólu
cros, ou recipientes, sem promover a res
pectiva diminuição proporcional do preço de
mercado.

Pena - detenção de 3 (três) meses a 1
(um) ano e multa.

Parágrafo único. Incorrerá as mesmas
penas quem deixar de publicar com antece
dência de 60 (sessenta) dias, boletins infor
mativos ao consumidor, dando-lhe ciência
das alterações promovidas e dá respectiva
diminuição proporcional de preço de mer
cado."

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

Como é do conhecimento de todos, vários for
necedores têm praticado a redução quantitativa de
seus produtos, contudo não tem efetuado a corres
pondente e proporcional diminuição dos preços. Por
de trás dessa veracidade na informação da quantida
de contida nas embalagens dos produtos que, inclusi
ve, vem dando certo ar de legalidade à atividade dos
fornecedores, está havendo disfarçado reajuste de
preços. O consumidor, na prática está adquirindo
quantidade menor, embora pagando o mesmo preço
antes dotado para quantidade superior, em suma, fa
zendo sim, uma maquiagem em proveito próprio.

Dessa forma, tem por objetivo o presente proje
to de lei, assegurar aos consumidores a devida infor
mação necessária e imprescindível, evitando, por
conseguinte, prática abusiva de maquiagem para al
terar preços.

Sala da Sessões, 5 de setembro de 2001. - Fer
nando Coruja, Deputado Federal.

lEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

TíTULO 11
Das Infrações Penais

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omi
tir infonnação relevante sobre a natureza, característica,
qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabi
lidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano
e multa.

§ 1° incorrerá nas mesmas penas quem patroci
nar a oferta.

§ 2° Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou

multa.
Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe

ou deveria saber ser enganosa ou abusiva:
Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano

e multa.
Parágrafo único. (Vetado).

PROJETO DE LEI N° 5.292, DE 2001
(Do Sr. Fernando Ferro)

Declara o dia 26 de janeiro data his
tórica significativa e integrante do calen
dário nacional.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É declarado o dia 26 de janeiro data histó

rica significativa e integrante do calendário nacional,
alusiva à chegada do navegador espanhol Vicente
Yaflez Pinzón no litoral brasileiro.

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

Justificação

O legislador constituinte, reconhecendo a diver
sidade cultural de nosso País, inseriu, no contexto de
nossa Constituição Federal, o seguinte dispositivo: "A
lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas
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de alta significação para os diferentes segmentos ét
nicos nacionais". (art. 216, § 2°).

Respaldado nesse dispositivo constitucional, pre
tendemos, através desta proposição legislativa, instituir
o dia 26 de janeiro como data histórica significativa e in
tegrante do calendário nacional, alusiva à chegada do
navegador espanhol Vicente Yafiez Pinzón no litoral
brasileiro, mais precisamente na cidade de Cabo de
Santo Agostinho, no estado de Pernambuco.

Por ocasião das comemorações dos quinhentos
anos do Descobrimento do Brasil, novas pesquisas
históricas vieram à tona, numa tentativa de se proce
der uma revisão historiográfica de nosso passado.
Urna delas refere-se ao pioneirismo dos espanhóis na
chegada às terras brasileiras, anterior à viagem de Pe
dro Álvares Cabral que acabou por consagrar a data
de 22 de abril no calendário das efemérides nacionais.

Segundo essas novas pesquisas, Pinzón partiu
com uma esquadra de quatro caravelas do porto de
Paios de la Frontera, na Espanha, em novembro de
1499. Na manhã de 26 de janeiro de 1500, avistou ter
ra, a que denominou de "Santa Maria de la Consola
ción" que, segundo alguns historiadores, é o atual
Cabo de Santo Agostinho. Essa expedição está regis
trada em documentos de época e é amparada por
pesquisas de historiadores desde o século XVI.

Neste sentido, pretendemos através deste pro
jeto de lei, instituir o dia 26 de janeiro como data histó
rica significativa e integrante do calendário nacional,
alusiva à chegada do navegador espanhol Vicente
Yafiez Pinzón no litoral brasileiro. Com essa medida,
estamos contribuindo para a valorização histórica,
cultural e turística do Município de Cabo de Santo
Agostinho, ao tempo em que resgatamos, também fa
tos históricos importantes para a construção de nos
sa identidade nacional.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2001. 
Deputado Fernando Ferro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil 1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO 11
Da Cultura

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasilei
ro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de refe
rência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:

I - as formas de expressão;
11 - os modos de criar, fazer e viver;
111- as criações científicas, artísticas e tecnoló

gicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações

e demais espaços destinados às manifestações artís
tico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histó
rico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontoló
gico, ecológico e científico.

§ 1° O Poder Público, com a colaboração da co
munidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultu
ral brasileiro, por meio de inventários, registros, vigi
lância, tombamento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação.

§ 2° Cabem à administração pública, na forma
da lei, a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quanto
dela necessitem.

§ 3° A lei estabelecerá incentivos para a produ
ção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4° Os danos e ameaças ao patrimônio cultural
serão punidos, na forma da lei.

§ 5° Ficam tombados todos os documentos e os
sítios detentores de reminiscências históricas dos an
tigos quilombos.

PROJETO DE LEI N° 5.298, DE 2001
(Do Sr. Luiz Moreira)

Altera a Lei n° 9.610, de 19 de feve
reiro de 1998, que dispõe sobre direitos
autorais, sistema de arrecadação e divul
gação fonográfica.

(Apense-e ao Projeto de lei n° 3.968,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei altera a lei n° 9.61 O, de 19 de fe

vereiro de 1998, isentando do recolhimento de valo
res relativos aos direitos autorais a execução ou
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transmissão de composições musicais ou lítero-musi
cais, nas empresas de radiodifusão comunitária, nos
apartamentos de hotéis, motéis, hospedarias, pousa
das e estabelecimentos assemelhados, bem como a
bordo de meios de transportes de passageiros.

Art. 2° Acrescente-se, no Título VIII, "Das Dispo
sições Finais e Transitórias", da Lei n09.610 de 19 de
fevereiro de 1998, o art. 114, com a redação abaixo,
renumerando-se os demais:

"Art. 114. Ficam isentas do recolhi
mento dos valores relativos aos direitos au
torais, não sendo aplicável o disposto nos
arts. 68, 98, 99 e seus parágrafos, as em
presas de radiodifusão comunitária, pela
execução ou transmissão de composições
musicais ou lítero-musicais, sob qualquer
modalidade, os proprietários de hotéis, mo
téis, hospedarias, pousadas e estabeleci
mentos assemelhados, bem como os em
presários de meios de transportes de passa
geiros, pelo uso de aparelhos de rádio, tele
visão ou qualquer outro processo colocado
à disposição dos hóspedes nos apartamen
tos e dos passageiros no interior dos veícu
los, aeronaves e embarcações".

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

Justificação

A Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que
atualizou e consolidou a legislação sobre direitos au
torais, considerou como local de freqüência coletiva,
para fins de recolhimento de direitos autorais, na exe
cução pública ou transmissão de obras literárias, ar
tísticas ou científicas, "os teatros, cinemas, salões de
baile ou concertos, boates, bares clubes ou associa
ções de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos
comerciais e industriais, estádios, circos, festas, res
taurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos
públicos da administração direta ou indireta, fundaci
onais, estatais, meios de transportes de passageiros
terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que
se representem, executem ou transmitam obras lite
rárias, artísticas ou científicas".

Na forma vigente constata-se que há uma gene
ralização de cobrança de direitos autorais na execu
ção ou transmissão de composições musicais sem le
var em consideração as peculiaridades dos diversos
segmentos envolvidos ou potencialmente capazes de
gerar expectativas de direitos autorais. No campo da
radiodifusão por exemplo, há que se considerar a ne-

cessidade de se atribuir tratamento diferenciado para
os diversos serviços hoje existentes. Na radiodifusão
de sons e imagens (TV), temos a TV aberta, que pode
ser comercial ou educativa, e a TV por assinatura,
onde se inclui a TV a cabo. Na radiodifusão sonora,
encontramos a rádio comercial, a rádio educativa e
mais recentemente a radiodifusão comunitária. Cada
um desses segmentos tem características próprias,
com objetivos distintos e, conseqüentemente, proces
sos de outorga e renovação diferenciados. Por isso,
merecem receber tratamento específico da legislação
complementar que venha a incidir sobre o exercício
de suas atividades. Levando em conta essa situação,
defendo que as rádios comunitárias sejam dispensa
das de recolher direitos autorais sobre a execução pú
blica de composições musicais, considerando os fins
para as quais foram criadas, quais sejam: prover o in
teresse público, servindo a comunidade, contribuindo
para sua integração, divulgação da cultura, costumes
e hábitos, tudo isto sem fins lucrativos ou ideológicos.
Nada mais justo, pois, que venham a ser isentas do
recolhimento de direitos autorais incidente sobre sua
programação musical, mesmo porque não dispõem
de receita para custear este tipo de pagamento.

Na mesma linha de raciocínio, não considero
apropriado que sejam recolhido direitos autorais dos
proprietários de hotéis, motéis, hospedarias, pousa
das, pensões e estabelecimentos assemelhados, e
também dos titulares de meios de transportes terres
tres, aéreos, fluviais e marítimos, pelo simples fato de
disponibilizar em seus apartamentos ou veículos, a
seus hóspedes ou passageiros, programação musi
cai ou o simples uso do rádio e televisão. A mera dis
ponibilização desses serviços não implica que o hós
pede ou passageiro vá obrigatoriamente utilizá-los,
pois ele é livre para decidir.

Não é justo, pois, que os titulares desses empre
endimentos paguem a priori pela oferta de um servi
ço que pode nem vir a ser consumido. O fato de um
hotel ou uma aeronave, por exemplo, oferecer para
maior conforto de seus usuários canais de som ou de
imagens que transmitam programação musical ou vi
sual, não obriga o cliente a dele fazer uso, e pagar
uma taxa por isso. Vejam que o ônus do recolhimento
da taxa devida aos direitos autorais é, sem dúvida,
acrescida na composição de custo do serviço global
cobrado do usuário, elevando o seu custo final, isto in
dependentemente de ter o cliente utilizado ou não o
serviço disponibilizado. Já existe, inclusive, jurispru
dência no Poder Judiciário, em favor dos proprietários
de hotéis.



TíTULO VI
Da Associações de Titulares de direitos de Autor

e dos que lhes são conexos

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações
tornam-se mandatárias de seus associados para a
prática de todos os atos necessários à defesa judicial
ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como
para sua cobrança.

Parágrafo único. Os titulares de direitos autorais
poderão praticar, pessoalmente, os atos referidos
neste artigo, mediante comunicação prévia à associa
ção que estiverem filiados.

Art. 99. As associações manterão um único escri
tório central para a arrecadação e distribuição. em co
mum dos direitos relativos à execução pública das obras
musicais e litero-musicais e de fonogramas, inclusive
por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer
modalidade, e da exibição de obras audiovisuais.

§ 1° O escritório central organizado na forma
prevista neste artigo não terá finalidade de lucro e
será dirigido e administrado pelas associações que o
integrem.

§ 2° O escritório central e as associações a que
se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em

TíTULO IV
Da Utilização de Obras Intelectuais

e dos Fonogramas

CAPíTULO 11
Da Comunicação ao Público

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do
autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras tea
trais, composições musicais ou lítero-musicais e fono
gramas, em representações e execuções públicas.

§ 1° Considera-se representação pública a utili
zação de obras teatrais no gênero drama, tragédia,
comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e asse
melhadas, musicadas ou não, mediante a participa
ção de artistas, remunerados ou não, em locais de
freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão
e exibição cinematográfica.

§ 2° Considera-se execução pública a utilização
de composições musicais ou lítero-musicais, median
te a participação de artistas, remunerados ou não, ou
a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em
locais de freqüência coletiva, por quaisquer proces
sos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qual
quer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3° Consideram-se locais de freqüência coleti
va os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos,
boates, bares, clubes ou associações de qualquer na
tureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industri
ais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, mo
téis, clínicas, hospitais. órgãos públicos da adminis
tração direta ou indireta, fundacionais e estatais, mei
os de transporte de passageiros terrestre, marítimo,
fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem,
executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou
científicas.
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Essa injustiça não pode prosperar, razão pela § 4° Previamente à realização da execução pú-
qual recorro ao apoio de meus pares. blica, o empresário deverá apresentar ao escritório

O presente projeto de lei pretende corrigir tais central, previsto o art. 99, a comprovação dos recolhi-
distorções, que aliás se somam a uma série de outras mentos relativos aos direitos autorais.
que ainda e:tão pre~e~tesna sis~emática d~ controle § 5° Quando a remuneração depender da fre-
e ar~ecadaçao de dlr~ltos autorais no Brasil, para as qüência do público, poderá o empresário, por convê-
quais pretendo tambem propor mudanças. nio com o escritório central, pagar o preço após a rea-

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2001. - lização da execução pública.
Deputado Luiz Moreira, PFl - BA. § 60 O empresário entregará ao escritório cen-

lEI N° 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 trai, imediatamente após a execução pública ou trans-
Altera, atualiza e consolida a legis- missão, relação completa das obras e fonogramas uti-

lizados, indicando os nomes dos respectivos autores,
lação sobre Direitos Autorais e dá outras

artistas e produtores.
providências.

§ 7° As empresas cinematográficas e de radiodi-
fusão manterão imediata disposição dos interessa
dos, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acor
dos, individuais ou coletivos, autorizando e discipli
nando a remuneração por execução pública das
obras musicais e fonogramas contidas em seus pro
gramas ou obras audiovisuais.

Art. 69. O autor, observados os usos locais noti
ficará o empresário do prazo para a representação ou
execução, salvo previa estipulação convencional.
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seus. próprios nome~ como substitutos processuais cadas por agentes públicos que envolvem o enrique-
dos titulares a eles vinculados. cimento il ícito.

§ 3° O recolhimento de quaisquer valores pelo es- A redação atualmente em vigor estabelece o
critório central somente se fará por depósito bancário. prazo de cinco anos, que é exíguo, principalmente

§ 4° O escritório central poderá manter fiscais, quando se tem em consideração que os ilícitos defini-
aos quais é vedado recebe do empresário numerário dos são gravíssimos, uma vez que atentam contra o
a qualquer título. patrimônio público.

§ 5° A inobservância da norma do parágrafo an- A referida lei estabelece sanções para os agen-
terior tornará o faltoso inabilitado à função de fiscal, tes públicos que porventura tenham, em razão do
sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. mandato, cargo, emprego ou função, recebido bens e
.................................................................................... vantagens econômicas de diferentes matizes, entre

Art. 114. Esta lei entra em vigor cento e vinte uma gama considerável de atos que causam uma
dias após sua publicação. profunda indignação social.

Art. 115. Ficam revogados os arts. 649 a 673 e Deste modo, procuramos ampliar o prazo pres-
1.346 a 1.362 do Código Civil e as leis n°S 4.944, de 6 cricional para vinte anos, tomando, assim, na ausên-
de abril de 1966; 5.988, de 14 de dezembro de 1973, cia de outros critérios legais, o prazo máximo adotado
excetuando-seoart.17eseus§§1 0 e20 ;6.800,de25 pela legislação penal (crimes cuja a pena, em tese,
de junho de 1980; 7.123, de 12 de setembro de 1983' está acima dos doze anos).
9.045, de 18 de maio de 1995, e demais disposiçõe~ Contamos, para tanto, com a apoio dos demais
em contrário, mantidos em vigor as leis n°° 6.533, de parlamentares.
24 de maio de 1978 e 6.615, de 16 de dezembro de Sala das Sessões, 13 de setembro de 2001. -
1978. Deputado Paulo Gouvêa.

PROJETO DE LEI N° 5.309, DE 2001
(Do Sr. Paulo Gouvêa)

Altera a redação do inciso I do art.
23 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992,
majorando o prazo prescricional condu
tas praticadas por agentes públicos nos
casos de enriquecimento iUcito.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso I do art. 23 da lei n° 8.429, de 2

de junho de 1992, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 23 ..
I - até 20 (vinte) anos após o término

do exercício do mandato, de cargo em co
missão ou de função de confiança.

(NR) .

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

Justificação

Com a presente proposição buscamos aumen
tar o prazo prescricional, estabelecido da lei n°
8.429, de 2 de junho de 1992, para as condutas prati-

LEI N° 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enri
quecimento ilícito no exercício de man
dato, cargo, emprego ou função na admi
nistração pública direta, indireta ou fun
dacional e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

CAPíTULO VII
Da Prescrição

Art. 23. As ações destinadas a levar efeito as
sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

1- até cinco anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de con
fiança;

11- dentro do prazo prescricional previsto em lei
específica para faltas disciplinares puníveis com de
missão a bem do serviço público, nos casos de exer
cício de cargo efetivo ou emprego.

PROJETO DE LEI N" 5.315, DE 2001
(Do Sr. Gilberto Kassab)

Altera disposições da Lei n° 5.768,
de 20 de dezembro de 1971, que dispõe



Justificação

O presente projeto de lei é do maior interesse do
comércio, principalmente o varejista de bens de con
sumo cujas vendas se realizam através dc sistema de
crédito ao consumidor, tendo como suporte as entida
des financeiras.

Para estimular as vendas, essas empresas re
alizam campanhas promocionais acopladas a sortei
os, vale brindes, concursos ou operações assemelha
das principalmente em datas festivas como Natal,
Dias das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia
das Crianças, etc.

Nos últimos tempos essas promoções vêm sen
do bastante prejudicadas, pois, para que sejam reali
zadas, são exigidas de todos os participantes desses
eventos, em nível federal, estadual e municipal, as
respectivas certidões negativas de tributos e contribu
ições, inclusive previdenciárias.

Desse modo, não se permite que a autorização
possa ser pleiteada e administrada pelas entidade, de
classe ou entidades civis assemelhadas representati
vas das atividades econômicas envolvidas nessas pr
moções, sendo que esta situação decorre do estabe
lecido no art. 2° da Lei n° 5.768n1. Este dispositivo
restringe a concessão da autorização apenas às pes
soas jurídicas que exerçam atividade comercial, in
dustrial ou de compra e vedada de imóveis, afastando
a possibilidade dessas promoções serem organiza
das por entidades de classe que as representam com
melhores condições de reuní-Ias num só pleito abran
gendo, por exemplo, os empresários de determinadas
cidades ou setores e atividades.

Nossa conjuntura econômica atual exige o in
cremento e o estimulo das vendas do comércio a fim
de dinamizarmos essa atividade que vem sofrendo di
ficuldades de toda monta.

Seria desejável, portanto, que a realização de
campanhas promocionais com o objetivo de aumen
tar as vendas do comércio fossem facilitadas, supri
mindo-se as dificuldades burocráticas de caráter tri
butário da legislação atual.

É preciso ressaltar que, no mais das vezes, é
com os recursos captados através de campanhas
promocionais que as respectivas empresas conse
guem satisfazer suas obrigações tributárias.

Finalmente, é preciso esclarecer que os concur
sos ou sorteios atualmente realizados têm sua trans
parência, lisura bem como a proteção dos direitos do
consumidor plenamente assegurados pelas exigênci-

"Art. 1° ..
§ 10

- A autorização somente poderá
ser concedida a pessoas jurídicas que exer
çam atividade comercial, industrial ou de
compra e venda de bons imóveis, bem
como a entidades de classe sem intuitos
econômicos , representativas dessas ativi
dades, com a finalidade de promoverem e
organizarem sob sua responsabilidade a
distribuição gratuita de prêmios a que se re
fere o artigo 10 dessa Lei (NR)

§ 20 O valor máximo dos prêmios será
fixado em razão da natureza da atividade
econômica das empresas participantes da
distribuição de prêmios a que se refere o ar
tigo 10 de forma a não desvirtuar a operação
de compra e venda.(NR)

Art. 2° O art. 20 da Lei n° 5.768, de 20 de de
zembro de 1971, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 20 Além das empresas autoriza
das ou das entidades de classe a que se re
fere o § 1° do artigo 1° lei, nenhuma outra
pessoa natural ou jurídica poderá participar
do resultado financeiro da promoção publici
tária de que trata o artigo anterior ainda a e
a título de royalties, aluguéis de marca, de
nomes ou assemelhados. (NR)"

Art. 3° art. 6° da Lei n° 5.768, de 20 de dezembro
de 1971, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 6° Quando o prêmio sorteado ou
ganho em concurso não for reclamando no
prazo de 180 (cento e oitenta dias) caduca
rá o direito do respectivo titular, podendo o
bem respectivo ser aproveitado para outro
concurso ou ter o valor correspondente re
vertido em favor dos promotores da distribui
ção de prêmios a que se refere artigo 1°
dessa lei. (NR)"

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os §§ 1° e 2° do art. 1° da Lei n° 5.768, de

20 de dezembro de 1971, passam a ter a seguinte re
dação:
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sobre a distribuição gratuita de prêmios, Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
mediante sorteio, vale brinde ou concur- blicação.
so, a título de propaganda, estabelece
normas de proteção a poupança popular,
e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 3.064,
de 1992)
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as da lei n° 5.768/71, independentemente dos inte
resses tributários das fazendas públicas.

Pelos motivos expostos contamos com o apoio
de nossos pares para a aprovação deste nosso proje
to de lei.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2001. 
Deputado Gilberto Kassab.

lEI N° 5.768, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Altera a legislação sobre distribui
ção gratuita de prêmios, mediante sorte
io, vale-brinde ou concurso, a título de
propaganda, estabelece normas de pro
teção á poupança popular, e dá outras
Providências.

CAPíTULO I
Da Distribuição Gratuita de Prêmios

Art. 1° A distribuição gratuita de prêmios a Utulo
de propaganda quando efetuada mediante sorteio,
vale-brinde, concurso ou operação assemelhada de
penderá de prévia autorização do Ministério da Fa
zenda, nos termos desta lei e de seu regulamento.

§ 1° A autorização somente poderá, ser conce
dida a pessoas jurídicas que exerçam atividade co
merciai, industria ou de compra e venda de bens imó
veis comprovadamente quites com bs impostos fede
rais, estaduais e municipais, bem como com as contri
buições da Previdência Social, a título precário e por
prazo determinado, fixado em regulamento, renová
vel a critério da autoridade.

§ 2° O valor máximo dos prêmios será fixado em
razão da receita operacional da empresa ou da natu
reza de sua atividade econômica, de forma a não des
virtuar a operação de compra e venda.

§ 3° É proibida a distribuição ou a conversão dos
prêmios em dinheiro.

§ 4° Obedecerão aos resultados de extração da
loteria Federal, os sorteios previstos neste artigo.

§ 5° O Ministério da Fazenda, no caso de distri
buição de prêmios a título de propaganda, mediante
sorteio, poderá autorizar que até o limite de 30% (trin
ta por cento) dos prêmios a distribuir por essa modali
dade seja excluído da obrigatoriedade prevista no pa
rágrafo anterior, desde que o sorteio se processo ex
clusivamente em programas públicos nos auditórios
das estações de rádio ou de televisão.

§ 6° Quando não for renovada a autorização de
que trata este artigo, a empresa que, na forma desta
lei venha distribuindo, gratuitamente, prêmios vincu
lados à pontualidade de seus prestamistas nas ope
rações a que se referem os itens I e IV do art. 7° conti-

nuará a distribuí-los exclusivamente com relação aos
contratos celebrados até a data do despacho denega
tório.

Art. 2° Além da empresa autorizada nenhuma
outra pessoa natural ou jurídica a poderá participar do
resultado financeiro da promoção publicitária de que
trata e artigo anterior, ainda que a título de recebi
mento de "royalties", alugueis de marcas, de nomes
ou assemelhados.

Art. 3° Independe de autorização, não se lhes
aplicando o disposto nos artigo anteriores:

I - a distribuição gratuita de prêmios mediante
sorteio realizado diretamente por pessoa jurídica de
direito público, nos limites de sua jurisdição, como
meio auxiliar de fiscalização ou arrecadação de tribu
tos de sua competência;

11 - a distribuição gratuita de prêmios em razão
do resultado de concursos exclusivamente cultural,
artístico, desportivo ou recreativo, não subordinado a
qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos
concorrentes, nem vinculação destes ou dos contem·
piados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito do
serviço.

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda pode
rá autorizar a realização de propaganda comercial,
com distribuição gratuita de prêmios vinculada a sor
teie realizado nos termos do item I deste artigo, aten
dido, no que couber, o disposto no art. 1° e observada
a exigência do art. 5°.

Art. 4° Nenhuma pessoa física ou jurídica pode
rá distribuir ou prometer distribuir prêmios mediante
sorteios, vale-brinde, concursos ou operações asse
melhadas, fora dos casos e condições previstos nesta
lei, exceto quando tais operações tiverem origem em
sorteios organizados por instituições declaradas de
utilidade de pública em virtude de lei e que se dedi
quem exclusivamente a atividades filantrópicas, com
o fim de obter recursos adicionais necessários manu
tenção ou custeio de obra social a que se dedicam.

• Artigo. caput, com redação dada pela Lei n° 5.864. de
12-12-1972.

§ 1° Compete ao Ministério da Fazenda promo
ver a regulamentação, a fiscalização e controle, das
autorizações dadas em caráter excepcional nos ter
mos deste artigo, que ficarão basicamente sujeitas as
seguintes exigências:

a) comprovação de que a requerente satisfaz as
condições especificadas nesta lei, no que couber, in
clusive quanto à perfeita regularidade de sua situação
como pessoa jurídica de direito civil;

b) indicação precisa da designação dos recur
sos a obter através da mencionada autorização;



CAPITULO 11
De outras operações sujeitas à autorização

Art. 7° Dependerão, igualmente, de prévia auto
rização do Ministério da Fazenda, na forma desta Lei,
e nos termos e condições gerais que forem fixados
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c) prova de que a propriedade dos bens a sorte- em regulamento, quando não sujeitas á de outra auto-
ar se tenha originado de doação de terceiros, devida- ridade ou órgãos públicos federais:
mente formalizada; I - as operações conhecidas como consórcio,

d) realização de um único sorteio por ano, exclu- Fundo Mútuo e outras formas associativas asseme-
sivamente com base nos resulta dos das extrações da Ihadas, que objetivem a aquisição de bens de qual-
Loteria Federal, somente admitida uma única transfe- quer natureza;
rência de data, por autorização do Ministério da Fa- 11- a venda ou promessa de venda de mercadori-
zenda e por motivo de força maior. as a varejo, mediante oferta Pública e com recebimen-

• § 1° com redação dada pela Lei n° 5.864, 12-12-1972. to antecipada, parcial ou total, do respectivo preço;

§ 2° Sempre que for comprovado o desvirtua- 111_ a venda ou promessa de venda de direitos,
mento da aplicação dos recursos oriundos dos sortei- inclusive cotas de propriedade de entidade civis, tais
os excepcionalmente autorizados neste artigo, bem como hospital, motel, clube, hotel, centro de recrea-
como descumprimento das normas baixadas para ção ou alojamento e organização de serviços de qual-
sua execução, será cassada a declaração de utilidade quer natureza com ou sem rateio de despesas de ma-
pública da infratora, sem prejuízo das penalidades do nutenção, mediante oferta pública e com pagamento
art. 13 desta Lei. antecipado do preço;

• § 2° com redação dada pela Lei n° 5.864, de 12-12-1972.
IV - a venda ou promessa de venda de terrenos

§ 3° Será também considerada desvirtuamento loteados a prestações mediante sorteio;
da aplicação dos recursos obtidos pela forma excep-
cional prevista neste artigo a interveniência de tercei- V - qualquer outra modalidade de captação an-
ros, pessoa físicas ou jurídicas, que de qualquer for- tecipada de poupança popular, mediante promessa
ma venham a participar dos resulta dos da promoção. de contraprestação em bens, direitos ou serviços de

§ 3° com redação dada pela Lei n° 5.864, de 12-12-1972. qualquer natureza.

Art. 5° A concessão da autorização prevista no § 1° Na operação referida no item 11 deste artigo,
art. 1° sujeita as empresas autorizadas ao pagamen- a mercadoria deverá:
to, a partir de 1° de janeiro de 1972, da "Taxa de Distri- a) ser de preço corrente de venda a vista no
buição de Prêmios" de 10% (dez por cento), incidente mercado varejista da praça indicada e aprovada com
sobre o valor da promoção autorizada, assim compre- o plano, à data da liquidação do contrato, e, não o ha-
endida a soma dos valores dos prêmios prometidos. vendo, ou sendo a mercadoria de venda excessiva,

§ 1° A taxa a que se refere este artigo será paga ou de mercadoria similar na mesma, praça, vedado
em tantas parcelas mensais iguais e sucessivas, qualquer acréscimo até sua efetiva entrega;
quantos forem os meses de duração do plano promo- b) ser de produção nacional e considerada de
cional, vencendo-se a primeira no 10° (décimo) dia do primeira necessidade ou de uso geral;
mês subseqüente ao do meio da execução do plano. c) ser discriminada no contrato referente à ope-

§ 2° Até 31 de dezembro de 1971, sera exigida a ração, podendo, entretanto, o prestamista, a seu crité-
Taxa de Distribuição de Prêmios de que trata o § 3° do rio exclusivo, escolher outra não constante da discri-
art. 14 do Decreto-Lei n° 34, de 18 de novembro de minação, desde que existente no estoque do vende-
1966, incidente sobre o valor previsto no art. 8, alínea dor, atendidas as alíneas a e b, pagando o prestamis-
a, do Decreto-Lei n° 7.930 de 3 de setembro de 1945. ta a diferença de preço se houver.

Art. 6° Quando o prêmio sorteado, ou ganho em § 2° A empresa que realizar a operação a que
concurso, não for reclamado no prazo de 180 (cento e se refere o parágrafo anterior aplicará o mínimo de
oitenta) dias, caducará o direito do respectivo titular e 20% (vinte por cento) de sua arrecadação mensal na
o valor correspondente será recolhido ao Tesouro Na- formação de estoque de mercadoria que se propõe a
cional no prazo de 10 (dez) dias pelo distribuidor auto- vender, podendo o Ministério da Fazenda, a seu ex-
rizado. clusivo critério, permitir que parte dessa porcenta

gem seja aplicada no mercado de valores mobiliári
os, nas condições que vierem a ser fixada em regula
mento; nos casos do item IV, manterá, livre de quais
quer ônus reais convencionais, quantidade de imó
veis de sua propriedade, na mesma proporção aci
ma mencionada.



PROJETO DE LEI N° 5.317, DE 2001
(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Proíbe anúcios de oferta de empre
go contendo o requisito de experiência
mínima para o exercício do cargo.

(Apense-se ao Projeto de lei na 3.980,
de 2000)

CAPíTULO 111
Das Disposições Gerais e Penalidades

Art. 8° O Ministério da Fazenda, nas operações
previstas no art. 7°, exigirá prova de capacidade finan
ceira, econômica e gerencial da empresa, além dos
estudos de viabilidade econômica do plano e das for
mas e condições de emprego das importâncias a re
ceber, podendo:

1- fixar limites de prazos e de participantes, nor
mas e modalidades contratuais;

II - fixar limites mínimos de capital social;
111- estabelecer porcentagens máximas permiti

das, a título de despesas de administração;

IV - exigir que as respectivas receitas e despe
sas sejam contabilizadas destacadamente das de
mais.

"Art. 1° .
Parágrafo único, Fica proibido veicular

anúncios de oferta de emprego nos quais
conste o requisito de experiência mínima
para o exercício do cargo."

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei acrescenta dispositivo à lei na
9.029, de 13 de abril de 1995, que "proibe a exigên
cia de atestados de gravidez e esterilização, e ou
tras práticas discriminatórias, para efeitos admissio
nais ou de permanência da relação jurídica de tra
balho, e dá outras providências", a fim de proibir a
veiculação de anúncios de oferta de emprego con
tendo o requisito de experiência mínima para a fun
ção.

Art. 20 O art. 1° da lei n° 9.029, de 13 de abril
de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte pa
rágrafo único:
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§ 30Na operação referida no item 11 deste artigo, preço do bem, direito ou serviço, ainda que a título de
quando houver a desistência ou inadimplemento do ressarcimento de tributos ressabiado, quando for o
prestamista, a partir da 4a (quarta) prestação, inclusi- caso, o disposto no item 111 do § 8°.
ve, este receberá, no ato, em mercadorias nacionais,
do estoque do vendedor, e pelo preço corrente de
venda à vista no mercado varejista da praça indicada
no plano, à data em que se verificar a desistência ou
inadimplemento, e valor da tabela de resgate das
prestações pagas, fixada pelo Ministério da Fazenda.

§ 4° O valor de resgate a que se refere o pará
grafo anterior será fixado proporcional e progressiva
mente às prestações pagas pelo prestamista, não po
dendo ser inferior a 50% (cinqüenta por cento) das
importâncias pagas, e, se não reclamado até 60 (ses
senta) dias do término do contrato de venda, será re
colhido ao Tesouro Nacional, dentro do prazo de 30
(trinta) dias.

§ 50 Paga a totalidade das prestações previstas
nos contratos a que se refere o item 11 deste artigo, o
prestamista receberá mercadorias de valor corres
pondente à soma das prestações corrigidas moneta
riamente segundo índices que o regulamento indicar,
e, se não reclamado no prazo de 1 (um) ano do térmi
no do contrato de venda, será recolhido ao Tesouro
Nacional dentro de 30 (trinta) dias.

§ 6° Nas operações previstas no item V deste
artigo, quando a contraprestação for em mercadori
as, aplicar-se-á o disposto nos parágrafos anterio
res.

§ 70 Para autorização das operações a que se
refere este artigo, quando a contra prestação for em
imóveis, serão exigidas:

a) prova de propriedade dos imóveis objeto
das vendas, promessas de venda ou contrapresta
ções prometidas, e da inexistência de ônus reais
que recaiam sobre os mesmos.

b) prova de que os mesmos imóveis satisfazem
a, pelo menos, duas das condições previstas no art.
32 do Código Tributário Nacional, preferencialmente a
existência de escola a menos de 2 (dois) quilômetros
de distância.

c) a manifestação do Banco Nacional da Habita
ção de que os imóveis se prestam à consecução de
plano habitacional quando se tratar de terrenos, ou
quanto à viabilidade técnica e financeira, quando se
tratar de edificações residenciais;

d) a compatibilidade do plano de vendas com o
Plano de Integração Nacional, quando for o caso.

§ 80 É vedado à empresa autorizada a realizar
as operações a que se refere este artigo cobrar do
prestamista qualquer outra quantia ou valor, além do
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Justificação

A lei n° 9.029, de 13 de abril de 1995, proibe a
exigência de atestados de gravidez e esterilização,
e outras práticas discriminatórias, para efeitos ad
missionais ou de permanência da relação jurídica
de trabalho.

O art. 1° dessa lei estabelece que fica proibida a
adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa
para efeito de acesso a relação da emprego, ou sua
manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor,
estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas,
neste caso, as hipóteses de proteção ao menor pre
vistas no inciso XXXIII do art. ]O da Constituição Fe
deral.

Porém uma das maiores formas de discrimina
ção e delimitação ao acesso ao emprego não está
prevista no referido diploma legal. Trata-se do requisi
to da experiência inserido nos anúncios veiculados na
imprensa.

Tal exigência exclui de imediato o jovem traba
lhador Afasta, também, o possuidor de várias apti
dões, menos daquela descrita no anúncio.

Todavia, tanto o novato quanto o experiente po
derão esta aptos ou habilitados para o exercício do
cargo ofertado, apesar de, à primeira vista o anúncio
restringir a demanda do candidato ao emprego.

Dessa forma, o trabalhador, apesar de capacita
do para a função oferecida, desistirá de concorrer ao
cargo quando tomar conhecimento dos termos do
anúncio.

Entendemos que a experiência para o exerc ício
do cargo deve ser comprovada por meio de testes e
dinâmicas a serem aplicados no momento da sele
ção do candidato. Portanto, e temerário excluir-se a
priori.

Ademais, com um desemprego na faixa de 6%,
sem falar os casos em que o trabalhador deixa de pro
curar emprego por desalento, não podemos nos dar
ao luxo de restringirmos mais ainda o acesso ao em
prego. Ao contrário, devemos, sim, criar mecanismos
que facilitem à ocupação.

Para isso, sugerimos que seja proibido veicular
anúncios de oferta de emprego contendo o requisito
de experiência mínima para o exercício do cargo. Tal
providência auxiliará tanto o trabalhador quanto o em
pregador. o trabalhador terá mais oportunidades de
colocação no mercado de trabalho. O empregador,
por seu turno, disporá de um leque muito maior de
oferta da profissionais do que teria se restringisse a
seção no anúncio convocatória.

Ante o exposto, pedimos o apoio do Nobres Pa
res à aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões 13 de setembro de 2001. 
Deputado Ricardo Ferraço.

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil 1988

TíTULO 11
Dos direitos e garantias fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

1- relação de emprego protegida contra despe
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensa
tória, dentre outros direitos;

11- seguro-desemprego, em caso de desempre
go involuntário;

111- fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmen

te unificado, capaz de atende a suas necessidades vi
tais básicas e ás de sua família com moradia, alimen
tação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social com reajustes periódi
cos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo ve
dada sua vinculação para qualquer fim.

V - piso salarial proporcional a extensão e à
complexidade do trabalho;

VI- irredutibilidade do salário, salvo o disposto
em convenção ou acordo coletivo;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao míni
mo, para os que percebem remuneração variável;

VIII- décimo terceiro salário com base na remu
neração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior
à do diurno;

X - proteção do salário na forma da lei, constitu
indo crime sua retenção dolosa;

XI - participação nos lucros, ou resultados, des
vinculada da remuneração, e, excepcionalmente, par
ticipação na gestão da empresa, conforme definido
em lei;

XII- salário-família pago em razão do dependen
te do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

• Inciso XII com redação dada pela Emenda Constitucional
n020, de 15-12-1998.
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XIII- duração do trabalho normal não superior a
oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, fa
cultada a compensação de horários e a redução da
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de
trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho rea
lizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, preferenci
almente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário su
perior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

XVII- gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII-licença à gestante, sem prejuízo do empre
go e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados
em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos
da lei;

XXII- redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de saúde higiene e segurança;

XXIII- adicional de remuneração para as ativida
des penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XXIV - aposentadoria;

XXV - assistência gratuita aos filhos e depen
dentes desde o nascimento até seis anos de idade
em creches e pré-escolas;

XXVI- reconhecimento das convenções e acor
dos coletivos de trabalho;

XXVII- proteção em face da automação, na for
mada lei;

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a
cargo do empregador, sem excluir a indenização a
que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou
culpa;

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes
das relações de trabalhe, com prazo prescricional de
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato
de trabalho;

• Inciso XXIX com redação dada pela Emenda Constitucio
nal n°28, de 25-5-2000.

a} (Revogada pela Emenda Constitucional n°
28, de 25-5-2000).

b} (Revogada pela Emenda Constitucional n°
28, de 25-5-2000).

XXX - proibição de diferença de salários, de
exercício de funções e de critério de admissão por
motivo de sexo, idade cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do trabalha
dor portador de deficiência;

XXXII - proibição de distinção entre trabalho
manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais
respectivos;

XXXIII- proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

'Inciso XXXIII com redação dada pela Emenda Constituci
onaln020, de 15-12-1998.

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalha
dor com vínculo empregatício permanente e o traba
lhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à categoria
dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos
incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem
como a sua integração à previdência social.

LEI N° 9.029, DE 13 DE ABRIL DE 1995

Proíbe a exigência de atestados de
Gravidez e esterilização, e outras práti
cas discriminatórias, para efeitosadmis
sionais ou de permanência da relação ju
rídica de trabalho, e dá outras providên
cias.

Art. 1° Fica proibida a adoção de qualquer práti
ca discriminatória e limitativa para efeito de acesso a
relação de emprego, ou sua manutenção, por motivos
de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação fami
liar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses
de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal.

Art. 2° Constituem crime as seguintes práticas
discriminatórias:

I - a exigência de teste, exame, perícia, laudo,
atestado, declaração ou qualquer outro procedimento
relativo à esterilização ou a estado de gravidez;

11- a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa
do empregador, que configurem:

a} indução ou instigamento à esterilização ge
nética;

b} promoção do controle de natalidade, assim
não considerado o oferecimento de serviços e de
aconselhamento ou planejamento familiar, realizados
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através de instituições públicas ou privadas, submeti
das às normas do Sistema Único de Saúde - SUS.

Pena: detenção de um a dois anos e multa.

Parágrafo único. São sujeitos ativos dos crimes
a que se refere este artigo:

1- a pessoa física empregadora;

11- o representante legal do empregador, como
definido na legislação trabalhista;

111- o dirigente, direto ou por delegação, de ór
gãos públicos e entidades das administrações públi
cas, direta, indireta e fundacional de qualquer dos Po
deres da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

Art. 3° Sem prejuízo do prescrito no artigo ante
rior, as infrações do disposto nesta Lei são passiveis
das seguintes cominações:

I - multa administrativa de dez vezes o valor do
maior salário pago pelo empregador, elevado com
cinqüenta por cento em caso de reincidência;

11 - proibição de obter empréstimo ou financia
mento junto a instituições financeiras oficiais.

Art. 4° O rompimento da relação de trabalho por
ato discriminatório, nos moldes desta Lei, faculta ao
empregado optar entre:

I - a readmissão com ressarcimento integral de
todo o período de afastamento, mediante pagamento
das remunerações devidas, corrigidas monetaria
mente, acrescidas dos juros legais;

11- a percepção, em dobro, da remuneração do
período de afastamento, corrigida monetariamente e
acrescida dos juros legais.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N° 5.326, DE 2001
(Do Sr. Eduardo Campos)

Institui o dia 26 de janeiro como
data histórica no calendário das efeméri
des nacionais.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 5.292,
de 2001)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o dia 26 de janeiro como

data histórica no calendário de efemérides nacionais,
alusiva à chegada do navegador espanhol Vicente
Yanez Pinzón a cabo de Santo Agostinho, em Per
nambuco.

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

Justificação

A instituição de datas cívico-comemorativas é
um instrumento possibilitador da construção de nos
sa identidade histórico-cultural. A própria Constitui
ção Federal de 1988 determina, em seu art. 215 § 2°,
que a lei disporá sobre a fixação de datas comemora
tivas de alta significação para os diferentes segmen
tos étnicos nacionais.

Essa proposição, que ora apresentamos, vem
ao encontro desse dispositivo constitucional ao insti
tuir o dia 26 de janeiro como data histórica no calen
dário das efemérides nacionais.

Essa data refere-se à chegada do navegador es
panhol Vicente Yaflez Pinzón na costa brasileira, mais
precisamente, no atual Cabo de Santo Agostinho, em
Pernambuco, no ano de 1500, dois meses anteriores á
descoberta oficial do Brasil pelos portugueses.

É fato sobejamente conhecido pela Historiogra
fia Brasileira que vários navegadores espanhóis toca
ram em território hoje nacional, antes que comprova
damente o fizessem os portugueses. Nesse contexto,
podemos citar os nomes de Alonso de Ojeda, Diogo
de Lepe e do próprio Pinzón. Sobre esse fato históri
co, muito bem se reportou Capistrano de Abreu, um
dos maiores historiadores brasileiros, na sua obra
clássica "O Descobrimento do Brasil":

"Vicente Yãnez Pizón, obtida licença
para armar uma expedição, a 18 de novem
bro de 1499 saiu de Paios com quatro cara
velas, para Santiago de Cabo Verde. Nas li
cenças para descobrir excluíram-se as ter
ras já anteriormente visitadas: por isso Vi
cente Yaflez, primeiro entre os espanhóis,
afoitou-se além da linha equinocial, em pa
ragens não iluminadas pela estrela polar.

A 26 de janeiro de 1500 a água do mar
apareceu turva, a sonda registrou fundo de
dezesseis braças, e a costa assomou próxi
mo. Para ela velejaram, nela desembarca
ram e tomaram conta da região em nome da
coroa de Espanha, proclamando o feito em
vozes altas, cortando galhos e entalhando
nomes nos troncos das árvores, fazendo
mouxões de terra, bebendo água, chantan
do cruzes. De gente viram simples pegadas:
a esse primeiro ponto chamaram Santa Ma
ria de la Consolacion, hoje Cabo de Santo
Agostinho, em Pernambuco" (ABREU, J.
Capistrano. O Descobrimento do Brasil, São
Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 141).
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Pela primazia dos espanhóis na chegada em
terras brasileiras, é que consideramos a importân
cia de se instituir o dia 26 de janeiro com data histó
rica a ser integrada ao calendário das efemérides
nacionais.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2001 
Deputado Eduardo Campos.

LEGISALAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO 11
Da Cultura

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valo
rização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1° O Estado protegerá as manifestações das
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das
de outros grupos participantes do processo civilizató
rio nacional.

§ 2° A lei disporá sobre a fixação de datas come
morativas de alta significação para os diferentes seg
mentos étnicos nacionais.

PROJETO DE LEI N° 5.369, DE 2001
(Do Sr. Eni Voltolini)

Revoga o inciso XIII do art. 9° da Lei
n° 9.317, de 5 dezembro de 1996, que ins
tituiu o SIMPLES - Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.847,
de 2001)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei faculta às empresas prestadoras

de serviços e às sociedades de profissionais liberais

a opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, instituído
pela Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

Art. 2° Fica revogado o inciso XIII do art. 9° da
Lei n09.317.

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

Justificação

A Lei n09.317, de 5 de dezembro de 1996, que
instituiu o sistema integrado de pagamento de tribu
tos das pequenas empresas - SIMPLES, veda, em
seu art. 9° inciso XIII, a opção pelo regime simplifica
do às pessoas jurídicas que prestem serviços relacio
nados com profissões cujo exercício dependa de ha
bilitação profissional legalmente exigida.

Entendemos que a vedação não faz sentido. As
pequenas empresas prestadoras de serviços, desde
que enquadradas nos limites de receita bruta estabe
lecidos, devem poder optar pelo Simples como qual
quer outra pequena empresa.

Por estas razões é que apresentamos o presen
te projeto de lei que revoga a referida vedação.

Esperamos contar com o apoio de nossos emi
nentes Pares para a aprovação da proposição.

Plenário Ulysses Guimarães, 19 de setembro
de 2001. - Eni Voltolini, Deputado Federal.

LEI N° 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o regime tributário
das microempresas e das empresas de
pequeno porte, institui o sistema integra
do de pagamento de impostos e contri
buições das microempresas e das em
presas de pequeno porte - simples e dá
outras providências.

CAPíTULO V
Das vedações á opção

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pes
soa jurídica:

I - na condição de empresa de pequeno porte,
que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente
anterior, receita bruta superior a R$1.200.000,OO (um
milhão e duzentos mil reais);

'Inciso I com redação dada pela Lei n° 9.779, de
19-1-1999.

11- na condição de empresa de pequeno porte,
que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente
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anterior, receita bruta superior a R$ 720.000,00 (sete- são cujo e exercício dependa de habilitação profissio-
centos e vinte mil reais);" nallegalmente exigida;

111 - constituída sob a forma de sociedade por XIV - que participe do capital de outra pessoa
ações; jurídica, ressalvados os investimentos provenientes

IV - cuja atividade seja banco comercial, banco de incentivos fiscais efetuados antes da vigência da
de investimentos, banco de desenvolvimento, caixa Lei nO 7.256, de 27 de novembro de 1984, quando se
econômica, sociedade de crédito, financiamento e in- tratar de microempresa, ou antes da vigência desta
vestimento, sociedade de crédito imobiliário, socieda- Lei, quando se tratar de empresa de pequeno porte;
de corretora de tltulos, valores mobiliários e câmbio, XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa
distribuidora de títulos e valores mobiliários, empresa da União ou do Instituto Nacional do Seguro Social-
de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
empresas de seguros privados e de capitalização e XVI - cujo titular, ou sócio que participe de seu
entidade de previdência privada aberta; capital com mais de 10% (dez por cento), esteja ins-

V - que se dedique à compra e à venda, ao lote- crito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacio-
amento, à incorporação ou à e instrução de imóveis; nal do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não

VI - que tenha sócio estrangeiro, residente no esteja suspensa;
exterior; XVII - que seja resultante de cisão ou qualquer

VII - constituída sob qualquer forma de cujo ca- outra forma de desmembramento da pessoa jurídica,
pital participe entidade da administração pública, di- salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vi-
reta ou indireta, federal, estadual ou municipal; gência desta Lei;

VIII- que seja filial, sucursal, agência ou repre- XVlII- cujo titular, ou sócio com participação em
sentação, no país, de pessoa jurídica com sede no ex- seu capital superior a 10% (dez por cento), adquira
terior; bens ou realize gastos em valor incompatível com os

IX - cujo titular ou sócio participe com mais de rendimentos por ele declarados.
10% (dez por cento) do capital de outra empresa, § 1° Na hipótese de início de atividade no
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de ano-calendário imediatamente anterior ao da opção,
que truta o inciso 11 do art. 2°; os valores a que se referem os incisos I e 11 serão,

X - de cujo capital participe, como sócio, outra respectivamente, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
pessoa jurídica; R$ 100.000,00 (cem mil reais) multiplicados pelo nú-

XI - cuja receita decorrente da venda de bens mero de meses de funcionamento naquele período,
importados seja superior a 50% (cinqüenta por cento) desconsideradas as frações de meses.
de sua receita bruta total' • § 1° com redação dada pela Lei, 9.779, de 19·1·1999.

XII- que realize op~rações relativas a: . § 2~ ~ dis?osto nos inc.isos IX e XIV não se apli-

)
. - d d t . . ca a partlclpaçao em centrais de compras, bolsas de

a Impo~açao e p.r~ u o~ estra~g~lro.s, subcontratação, consórcio de exportação e associa-
b) locaçao ou admlnlstraçao de ImovelS; ções assemelhadas, sociedades de interesse econô-
.c) armazenamento e depósito de produtos de mico, sociedades de garantia solidária e outros tipos

terceiros; de sociedades, que tenham como objetivo social a
d) propaganda e publicidade, excluídos os veí- defesa exclusiva dos interesses econômicos das mi-

culos de comunicação; croempresas e empresas de pequeno porte, desde
e) factoring; que estas não exerçam as atividades referidas no in-
f) prestação de serviço de vigilância, limpeza, ciso XII.

conservação e locação de mão-de-obra; § 3° O disposto no inciso XI e na alínea a do inci-
XIII- que preste serviços profissionais de corre- so XII não se aplica à pessoa jurídica situada exclusi-

tor, representante comercial, despachante, ator, em- vamente em área da Zona Franca de Manaus e da
presário, diretor ou produtor de espetáculos. cantor, Amazônia Ocidental, a que se referem os Decre-
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, ve- tos-Leis n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de
terinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, eco- 15 de agosto de 1968.
nomista, contador, auditor, consultor, estatístico, ad- § 4° Compreende-se na atividade de construção
ministrador, programador, analista de sistema, advo- de imóveis, de que trata o inciso V deste artigo, a exe-
gado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisi- cução de obra de construção civil, própria ou de terce-
cultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profis- iros, como a construção, demolição, reforma, amplia-
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ção de edificação ou outras benfeitorias agregadas
ao solo ou subsolo.

• § 4° com redação dada pela Lei nO 9.528, de 10-12
1997.

Art. 10. Não poderá pagar o ICMS, na forma do
Simples, ainda que a Unidade Federada onde esteja
estabelecida seja conveniada, a pessoa jurídica:

I - que possua estabelecimento em mais de
uma Unidade Federada;

11 - que exerça, ainda que parcialmente, ativida
de de transporte interestadual ou intermunicipal.

• Vide Medida Provisória na 2.189-49, de 23 de agosto de
2001

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.189-49,
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Altera a legislação do imposto de
renda relativamente a incidência na fonte
sobre rendimentos de aplicaçãofinancei
ras, inclusive de beneficiários residentes
Ou Domiciliados no Exterior. A conver
são, em capital social, de obrigações no
exterior de pessoas jurídicas domicilia
das no país, amplia as hipóteses de op
ção, pelas pessoas físicas, pelo descon
to simplificado, regula a informação, na
declaração de rendimentos, de depósitos
mantidos em bancos no exterior, e dá ou
tras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 14. O art. 9° da Lei n° 9.317, de 5 de dezem
bro de 1996, aherado pelo art. 6° da Lei n° 9.779, de
19 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 9° : .
I - na condição de microempresa,

que tenha auferido, no ano calendário ime
diatamente anterior, receita bruta superior
a R$ 120. 000,00 (cento e vinte mil reais);

11 - na condição de empresa de peque
no porte, que tenha auferido, no ano-calen
dário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais);

XIX - que exerça a atividade de indus
trialização, por conta própria ou por enco-

menda, dos produtos classificados nos Ca
pltulos 22 e 24 da Tabela de. Incidência do
IPI - TIPI, sujeitos ao regime de tributação
de que trata a Lei n° 7.798, de 10 de julho
de 1989, mantidas, até 31 de dezembro de
2000, as opções já exercidas." (NR)

Art. 15. A aquisição de carteira de planos pri
vados de assistência à saúde não caracteriza trans
missão de responsabilidade tributária, nos termos
do art. 133 do Código Tributário Nacional, desde
que sejam asseguradas a todos os participantes da
referida carteira as mesmas condições de cobertura
assistencial, bem assim a contagem de prazos de
carência e de aquisição de benefícios já transcorri
dos, e a alienação, ainda que a preço simbólico ou a
título gratuito:

PROJETO DE LEI N° 5.388, DE 2001
(Da SI'" Nair Xavier Lobo)

Acrescenta dispositivo à Lei n°
8.899, de 29 de junho de 1994, sobre a
concessão de desconto de cinqüenta por
cento nas tarifas de passagens aéreas
para as pessoas portadoras de deficiên
cia física e idosos com idade igualou su
perior a sessenta anos.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 21, de
1999)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei altera a Lei n° 8.899, de 29 de
junho de 1994, mediante o acréscimo de dispositivo
sobre a concessão de desconto de cinqüenta por
cento nas tarifas de passagens aéreas para as pes
soas portadoras de deficiência física e idosos com
idade igualou superior a sessenta anos.

Art. 2° Fica acrescido à Lei nO 8.899, de 29 de
junho de 1934, o seguinte artigo 1°-A:

"Art. 1°-A. É concedido o desconto de
cinqüenta por cento nas tarifas de passa
gens aéreas dos vôos regulares das empre
sas de aviação civil comercial para as pes
soas portadoras de deficiência não contem
pladas no art. 1° desta lei e para os idosos
com idade igualou superior a sessenta
anos." (NR)"

Art. 3° Esta lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.
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Justificação

A prática de conceder descontos promocionais
é comum entre as companhias aéreas de aviação civil
comercial, como procedimento de marketing. Por
inúmeras vezes no Brasil, o idoso foi alvo de campa
nha específica de desconto, tendo em vista o merca
do representado pelo aposentado situado em classes
de renda com poder aquisitivo que propiciem o deslo
camento na modalidade de transporte aéreo.

Afinal, não se pode desconsiderar o potencial
de deslocamentos da terceira idade, motivado por vi
agens turísticas, pela demanda por tratamentos de
saúde fora do domicílio ou ainda devido a imposições
de ordem familiar.

Ao favorecer os deslocamentos sublinhados
presta-se também uma contribuição às empresas de
aviação aérea comercial quanto à garantia de um per
centual viável de ocupação dos vôos, notadamente
na época de baixa estação do turismo.

Por outro lado, assegurar aos deficientes físicos
o benefício do desconto proposto representa um apo
io às pessoas que, não estando inseridas na catego
ria de carentes estipulada na lei da gratuidade aos de
ficientes físicos, vêem-se limitadas no alcance de ob
jetivos de realização pessoal, quanto à inserção no
mercado de trabalho e obtenção de bons níveis sala
riais, por contingência da redução de suas capacida
des motoras. No entanto, contraditoriamente, muitas
dessas pessoas demandam, com freqüência, deslo
camentos, no intuito de obterem tratamentos médicos
em grandes centros urbanos, sede de unidades médi
cas especializadas, O benefício também favoreceria
as viagens de lazer para esta parcela da população,
cujo orçamento familiar é pressionado pelos gastos
adicionais das necessidades próprias das pessoas
portadoras de deficiência física.

Considerando o alcance social, as vantagens
para os envolvidos e o aspecto humanitário de que se
reveste a medida, contamos com o apoio dos nossos
pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2001 . 
Deputada Nair Xavier Lobo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

LEI N° 8.899, DE 29 DE JUNHO DE 1994

Concede passe livre às pessoaspor
tadoras de deficiência no sistema de
transportecoletivo interestadual.

O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

Art. 1° É concedido passe livre as pessoas por
tadoras de deficiência, comprovadamente carentes,
no sistema de transporte coletivo interestadual.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias a contar de sua publicação.

PROJETO DE LEI N° 5.390, DE 2001
(Do Sr. Ivan Paixão)

Denomina "Rodovia Padre Pedro"
ao trecho da rodovia BR-235 entre Araca
ju e a divisa SElBA.

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24. 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica denominada "Rodovia Padre Pedro"

o trecho da rodovia BR-235 entre Aracaju e a divisa
SElBA.

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

Justificação

A força e o prestígio da igreja católica no Estado
de Sergipe foram comprovados por ocasião da esco
lha da personalidade do século, em eleição promovi
da recentemente pela TV Sergipe afiliada da Rede
Globo de Televisão.

A manifestação popular, por meio de voto direto
recolhido em urnas, via contato telefônico e internet,
consagrou Padre Pedro como a personalidade do sé
culo para os sergipanos.

Por maioria absoluta de votos, 56.674 do total
de 94.019, Padre Pedro recebeu o reconhecimento
pelo trabalho de uma vida no ministério da fé religiosa
e na prática da caridade. Nessa vitória esmagadora o
Padre sofreu intelectuais e políticos do estado, na
preferência popular.

De origem humilde, Padre Pedro Alves de Olive
ira nasceu na localidade de Riachão dos Dantas 
SE, em 20 de julho de 1904, como filho de Vilobaldo
do Amaral e Maria Alves de Oliveira, tendo falecido
em 21 de julho de 1997.

Além do sacerdócio, foi professor de latim e filo
sofia. Na memória do povo, no entanto, ficaram regis
tradas as ações de caridade, de atendimento às ne
cessidades dos pobres, que sempre foram ampara-
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dos por ele, com o consolo das palavras ou da ajuda
material, ao longo dos seus noventa e três anos de
vida. O despojamento e amor fraternal de Padre Pe
dro foram sobejamente comprovados nas suas atitu
des como pregador e praticante dos ensinamentos
cristãos. Consta que nunca deixava um necessitado à
própria sorte, chegando a ficar descalço ao dar os
calçados a um pedinte.

Assim, a homenagem de apor o nome do Padre
Pedro na BR-235, ao longo do trajeto em solo sergi
pano, vem ao encontro da vontade do povo de Sergi
pe, em agradecimento à bondade e amor do Padre
Pedro para com os conterrâneos.

Desse modo, considerando a pertinência e o al
cance da medida, contamos com o apoio dos nobres co
legas para a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2001. De
putado Ivan Paixáo.

PROJETO DE LEI N° 5.408, DE 2001
(Do Sr. Anibal Gomes)

Acrescenta dispositivo ao art. 39 do
Código Brasileiro de Aeronáutica.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Viação
e Transportes, e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54 - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 39 da lei n° 7.565, de 19 de dezem

bro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica, passa a vigorar acrescido do seguinte
dispositivo:

"Parágrafo único. As áreas destina
das ao atendimento de passageiros, no
que se refere à prestação de informações,
devem distribuir-se por todo o termínal de
passageiros, inclusive nas salas de em
barque (AC)."

Art. 2° Esta lei entra em vigor 120 dias após a da
de sua publicação.

Justificação

Em que pese as boas instalações de diversos
aeroportos brasileiros, observa-se que os passagei
ros ainda se ressentem de uma melhor estrutura para
prestação de informações. Principalmente nos aero
portos mais movimentados, é comum encontra
rem-se pessoas aturdidas, andando de um lugar a ou
tro à procura de informações, sem que encontrem um
serviço eficiente à disposição.

Não obstante os aeroportos contarem com sis
tema de avisos sonoros e visuais para esclarecimen
tos quanto a chegadas, partidas, cancelamentos,
atrasos e outros eventos de vôo, é bom lembrar que
são vários os passageiros que não tem familiaridade
com esse universo da aviação, necessitando portanto
de uma ajuda mais personalizada, só possível medi
ante contato pessoal com atendente da empresa aé
rea ou da administração aeroportuária. Ademais, há
casos extraordinários, dúvidas que só podem ser sa
nadas por meio de uma conversa com funcionários
credenciados, de pouco adiantando um sistema de
informações com o qual o usuário não possa interagir.

Daí a razão deste projeto de lei. Gostaríamos
que nos terminais de passageíros, inclusive nas salas
de embarque, existissem mais postos de informa
ções, melhor distribuídos, de maneira a facilitar a con
sulta por parte dos passageiros. Não nos parece de
sejo infundado em face da pequena magnitude das
providências a serem tornadas e dos grandes benefí
cios que poderem advir para os usuários do sistema
de transporte aéreo.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2001 . 
Deputado Aníbal Gomes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

lEI N° 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

TíTULO 111
Da Infra-Estrutura Aeronáutica

CAPíTULO 11
Do sistema aeroportuário

SEÇÃO IV
Da utilização de áreas aeroportuárias

Art. 39. Os aeroportos compreendem áreas des
tinadas:

1- à sua própria administração;
11 - ao pouso, decolagem, manobra e estaciona

mento de aeronaves;
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111 - ao atendimento e movimentação de passa
geiros, bagagens e cargas;

IV - aos concessionários ou permissionários
dos serviços aéreos;

V - ao terminal de carga aérea;
VI- aos órgãos públicos que, por disposição le

gai, devem funcionar nos aeroportos internacionais;
VII - ao público usuário e estacionamento de

seus veículos;
VIII- aos serviços auxiliares do aeroporto ou do

público usuário;
IX - ao comércio apropriado para aeroporto.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.149, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.680/00
TVR N° 537/00

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Rádio FMlBandeiran
tes a executar, serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Bandeiran
tes, Estado do Mato Grosso do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 492, de 23 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária de Rádio FM/Bandeirantes,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, na
localidade de Bandeirantes, Estado do Mato Grosso
do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 537, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.680/00

Submete à apreciação ao Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 492, de 23 de agosto de 2000, que au
toriza a Associação Comunitária de Rá
dio FM/Bandeirantes a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu-

nitária na cidade de Bandeirantes, Esta
do do Mato Grosso do Sul.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do 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 o 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° 492, de 23 de agosto de 2000
Associação Comunitária de Rádio FM/Bandeirantes,
na cidade de Bandeirantes - MS;

2 - Portaria n° 493, de 23 de agosto de 2000
Associação Comunitária Cultural de Bálsamo na cida
de de Bálsamo - SP;

3 - Portaria n° 494, de 23 de agosto de 2000 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social de Santa Albertina, na cidade de Santa Alberti
na- SP;

4 - Portaria n° 495, de 23 de agosto de 2000 
Grêmio do Projeto Cultural e Criativo Alternativa, na
cidade de Capivari - SP;

5 - Portaria n° 496, de 23 de agosto de 2000 
Associação Beneficente e Cultural Comunitária Dió
genes Almeida Celestino, na cidade de São Miguel
dos Campos - AL;

6 - Portaria n° 497, de 23 agosto de 2000 
Associação Divina Providência de Amparo Social e
Cristão, na cidade de Brumado - BA;

7 - Portaria n° 498, de 23 de agosto de 2000 
Associação Comunitária Engenheiro Arcoverde 
ACINAVE, na cidade de Condado - PB;

8 - Portaria nO 499, de 23 de agosto de 2000
Associação Comunitária de Rádio Difusão Cidade
FM, na cidade de Fortaleza dos Nogueiras - MA;

9 - Portaria n° 500, de 23 de agosto de 2000
Associação dos Amigos da Cultura de Colinas, na ci
dade e de Colinas - MA;

10- Portaria n° 501, de 23 de agosto de 2000
Associação Comunitária Cultural e Ecológica Rio dos
Bois, na cidade de Anicuns - GO;

11 - Portaria n° 502, de 23 de agosto de 2000
Associação Comunitária Cultural Beneficente Viva
Voz, na cidade de Várzea da Roça - BA;



Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, constantes das Portarias nOs
492 a 50S, de 23 de agosto de 2000.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

Em 23 de agosto de 2000, o Senhor Ministro de
Estado das Comunicações baixou a Portaria n° 492,

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53700.001240/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Rádio FM/Bandeirantes, com sede na Rua Joaquim
Murtinho s/n°, Bairro Centro, na cidade de Bandeiran
tes, Estado de Mato Grosso do Sul, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 19°55'20"S e longitude em
54°22'27"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 2.025 - C. Civil

Em 13 de novembro de 2000

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Brasília, 19 de outubro de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Rádio FM/Bandeirantes, com sede na cidade de
Bandeirantes, Estado de Mato Grosso do Sul, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformi
dade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica-jurídica da petição apresentada, constatando
a existência de óbice legal e normativo ao pleito o que
se conclui da documentação de origem, consubstan
ciada nos autos do Processo Administrativo n°
53700.001240/98, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional,
a teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.
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12 - Portaria n° 503, de 23 de agosto de 2000 - PORTARIA ND 492, DE 23 DE AGOSTO DE 2000
Associação Comunitária de Base do Município Cariús
- ABC, na cidade de Cariús - CE;

13 - Portaria n° 504, de 23 de agosto de 2000
Associação Comunitária Amargosa, na cidade de
Amargosa - BA; e

14 - Portaria n° 505, de 23 de agosto de 2000 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Catalão,
na cidade de Catalão - GO.

Brasília, 13 de novembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 525/MC
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de 23 de agosto de 2000, conforme o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53700.001240/98. Na Portaria em
questão, o Senhor Ministro autoriza a Associação Co
munitária de Rádio FM/Bandeirantes, com sede na
Rua Joaquim Murtinho, s/n°, Bairro Centro, na cidade
de Bandeirantes, Estado de Mato Grosso do Sul, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

A Consultoria Jurídica do Ministério das Comu
nicações, após análise da documentação apresenta
da pela Associação Comunitária de Rádio FM/Bande
irantes, em seu parecer, concluiu que a requerente
apresentou toda a documentação de conformidade
com a legislação que regula os atos de exploração de
serviço de radiodifusão comunitária.

11- Voto

Tendo em vista os termos do § 30, do art. 223, da
Constituição Federal e o disposto no inciso 11, alínea
h, do art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, considerado que a Associação Comuni
tária de Rádio FM/Bandeirantes cumpriu todas as for
malidades, o nosso parecer é pela homologação do
ato do Poder Executivo, na forma do projeto de decre
to legislativo ora apresentado.

É o voto.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2001 .- Deputado

Gerson Peres, Relator.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° ,DE 2001

Aprova ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Rádio FM/Bandeiran
tes, a executar, serviços de radiodifusão
comunitária, na cidade de Bandeirante,
Estado do Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria n° 492, de 23 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária de Rádio FM/Bandeirantes,
a executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, na
localidade de Bandeirantes, Estado de Mato Grosso
do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2001 . - Depu
tado Gerson Peres, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o parecer favorável do relator, Deputa
do Gerson Peres, à TVR n° 537/00, nos termos do
projeto de decreto legislativo que apresenta. Abstive
ram-se de votar os Deputados Ana Corso, Angela Gu
adagnin, Babá e Jorge Bittar.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Narcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson
Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Ângela Guadagnin, Pedro Araújo,
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce,
Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires,
Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.151, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.605/00
TVR N° 445/00

Aprova o ato que autoriza a Comu
nidade de Jesus a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Bom Sucesso, Estado de
Minas Gerais.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nO 449, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Comunidade de Jesus a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Bom Sucesso, Esta
do de Minas Gerais,

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.



Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência, Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada - Comunidade de Jesus,
com sede na cidade de Bom Sucesso, Estado de Mi
nas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comuni
tária, em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.

Brasília, 11 de outubro de 2000

EM n° 469 /MC
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TVR N° 445, DE 2000 10 - Portaria n° 469, de 14 de agosto de 2000-
(Do Poder Executivo) Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale de

MENSAGEM N° 1.605/00 Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner - SC;

Submete à apreciação do Congres- 11 - Portaria n° 474, de 14 de agosto de 2000 -
so Nacional o ato constante da Portaria Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
n° 449, de 14 de agosto de 2000, que au- cidade de Itutinga - MG;
toriza a Comunidade de Jesus a execu- 12 - Portaria n° 475, de 14 de agosto de 2000-
tar, pelo prazo de três anos, sem direito Associação Comunitária Beneficente, Artfstica e Cui-
de exclusividade, serviço de radiodifusão tural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guara-
comunitária na cidade de Bom Sucesso, ni - MG;
Estado de Minas Gerais. 13 - Portaria n° 477, de 14 de agosto de 2000-

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
gia, Comunicação e Informática; e de Cons- Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)) 14 - Portaria n° 480, de 14 de agosto de 2000-

Senhores Membros do Congresso Nacional, Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado Campos dos Goytacazes - RJ;

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub- 15 - Portaria n° 481, de 14 de agosto de 2000-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acom- Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi- Bem da Comunidade 99,9 MHz, na cidade de Santa
nistro de Estado das Comunicações, autorizações Cruz - RN;
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito 16 - Portaria n° 482 de 14 de agosto de 2000 -
de exclusividade, serviços de radiodifusão comuni- Associação Comunitária de Jacaré dos Homens -
tária, conforme os seguintes atos e entidades: ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;

1 - Portaria nO 449, de 14 de agosto de 2000 - 17 - Portaria n° 484, de 14 de agosto de 2000-
Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso - Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
MG; Porto Velho - RO;

2 - Portaria n° 450, de 14 de agosto de 2000 - 18 - Portaria n° 486, de 14 de agosto de 2000-
Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Associação de Desenvolvimento Cultural e Artfstico
São Gabriel, na cidade de São Gabriel - BA; da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cida-

3 - Portaria n° 452, de 14 de agosto de 2000 - de de São João do Triunfo - PR;
Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de 19 - Portaria n° 487, de 14 de agosto de 2000 -
Tambaú - SP; Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de

4 - Portaria n° 455, de 14 de agosto de 2000 - Abadiânia - GO; e
Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade 20 - Portaria n° 488, de 14 de agosto de 2000 -
de Iracema - CE; Associação Comunitária São Francisco, na cidade de

5 - Portaria n° 457, de 14 de agosto de 2000 - Laranjeiras do Sul- PRo
Associação Comunitária Padre Constantino Zajkows- Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
ki, para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artfsti- Henrique Cardoso.
co, na cidade de Dom Feliciano - RS;

6 - Portaria n° 463, de 14 de agosto de 2000 
Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cida
de de São Lourenço da Mata - PE;

7 - Portaria nO 464, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;

8 - Portaria n° 467, de 14 de agosto de 2000
Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;

9 - Portaria n° 468, de 14 de agosto de 2000
Constelação Associação Cultural, na cidade de Cha
padão do Céu - GO;



Em 31 de outubro de 2000

I - Relatório

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, na
qual submete à apreciação do Congesso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radio
difusão comunitária constantes das Portarias nOo 449,
450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,475,
477, 480, 481, 482, 484, 486, 487 e 488, de 14 de
agosto de 2000.

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

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Comunidade de Jesus atendeu aos re
quisitos da legislação específica e foi autorizada para
execução do serviço de radiodifusão comunitária.

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 au
toriza a comunidade de Jesus a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Bom Sucesso,
Estado de Minas Gerais.

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 aspec
tos técnicos e formais de matéria submetida ao exa
me desta comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

PORTARIA N° 449, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 5371 0.001003/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Comunidade de Jesus, com
sede na Rua Vila Macaia n° 62 - Bairro São José, na
cidade de Bom Sucesso, Estado de Minas Gerais, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 21 °01 '50"S e longitude em
44°45'28"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição,devendo a entidade
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2. Raferida entidade requereu ao Ministério das iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, a contar da data de publicação do ato de deliberação.
cuja documentação inclui manifestação de apoio da Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
comunidade, numa demonstração da receptividade da sua publicação. - Pimenta da Veiga.
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento easedimenta- Aviso n° 1.944 - C Civil
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações per
m~em que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacio
nal, social e cultural mas, também, servem de elo à inte
gração de informações benéficas em todos os segmen
tos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.001003/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.187, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.433/99
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A análise deste processo deve basear-se no Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Ato Normativo nO 1, de 1999, desta comissão. Veri- Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
ficada a documentação, constatamos que foram Babá, Jorge Bittar, Ângela Guadagnin, Pedro Irujo,
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo- Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce,
ma regulamentar. Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,

O ato de outorga obedece aos princípios de Givaldo Carimbão, A.gn~ldo. Muniz, Olímpio Pires,
constitucionalidade, especialmente no que se refere Marcos de Jesus e Oliveira Filho.
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e aten- Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. -
de às formalidades legais, motivos pelos quais so- Deputado César Bandeira, Presidente.
mos pela homologação do ato do Poder Executivo,
na forma do projeto de decreto legislativo que ora
apresentamos.

Sala da Comissão, 20 de junho de 2001. - Depu
tado Nelson Proença, Relator.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Comu
nidade de Jesus a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Bom Sucesso, Estado de
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 449, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Comunidade de Jesus a executar, pelo prazo de três
anos sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Bom Sucesso, Esta
do de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação

Sala da Comissão, 20 de junho de 2001. 
Deputado Nelson Proença, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Nélson Proença, à TVR n° 445/00, nos ter
mos do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,

.Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Narcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurflio Ferreira Lima, Nélson

Aprova o ato que renova a permis
são da Rádio Difusora de Presidente Pru
dente Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 54)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 27, de 18 de março de 1999, que renova a per
missão da Rádio Difusora de Presidente Prudente
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, pelo prazo de dez anos, a partir de 1°
de maio de 1994, sem direito de exclusividade, na ci
dade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

MENSAGEM N° 1.433, DE 1999
(Do Poder Executivo)
AVISO N° 1.696/99

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 27, de 18 de março de 1999, que reno
va a permissão outorgada à Rádio Difu
sora de Presidente Prudente Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))



I - Relatório

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, por
meio da Mensagem n° 1.433, de 1999, o ato que re
nova a permissão outorgada à Rádio Difusora de Pre
sidente Prudente Ltda. para explorar, a partir de 1° de
maio de 1994, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Presidente Prudente, Esta
do de São Paulo.

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 aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusora do Presidente Prudente Ltda.,
executante de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Presidente Prudente, Esta
do de São Paulo, encontra-se de acordo com a prática
legal e documental atinente ao processo renovatório.

As exigências do Ato normativo nO 1, de 1999,
desta Comissão, foram atendidas e os documentos
juntados ao autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos arts. 220 a 223 da Constituição Fe
deral, e atende às formalidades legais, motivos pelos
quais somos pela homologação do ato do Poder Exe
cutivo, na forma do projeto de decreto legislativo que
ora apresentamos.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2001. - Depu
tado Givaldo Carimbão, Relator.

Em 4 de outubro de 1999

PORTARIA N° 27, DE 18 DE MARÇO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme disposto no art.
6°, inciso 11, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Proces
so Administrativo n° 50830.000319/94, resolve:

Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°,
da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1° de maio de 1994, a permissão
outorgada à Rádio Difusora de Presidente Prudente
Ltda., pela Portaria MVOP n° 226, de 9 de maio de
1939, publicada no Diário Oficial da União de 15 se
guinte, renovada nos termos da Portaria nO 252, de 9
de outubro de 1985, publicada ro Diário Oficial da
União em 18 subseqüente, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo.

Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

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

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

Aviso n° 1.696 - C. Civil
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Senhores Membros do Congresso Nacional, qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado ato constante da Portaria n° 27, de 18 de março de

com o § 3° do art. 223, Constituição Federal, submeto 1999, que renova a permissão outorgada à Rádio Di-
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado fusora de Presidente Prudente Ltda., para explorar
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta- serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
do das Comunicações, o ato constante da Portaria n° dade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
27, de 18 de março de 1999, que renova a permissão Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
outorgada à Rádio Difusora de Presidente Prudente Casa Civil da Presidência da República.
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.

Brasília, 4 de outubro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

Aprova o ato que renova a permis
são da Rádio Difusora de Presidente Pru
dente ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cida
de de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria n° 27, de 18 de março de 1999, que renova a per
missão da Rádio Difusora de Presidente Prudente
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, pelo prazo de dez anos, a partir de 1° de
maio de 1994, sem direito de exclusividade, na cidade
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2001. - De
putado Givaldo Carimbão, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
relator, Deputado Givaldo Carimbão, à MSC nO
1.433/99, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson
Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Ângela Guadagnin, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce,
Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires,
Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.193, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.504/00
TVR N° 424/00

Aprova o ato que outorga concessão
à Rádio Foz-Lago Comunicadora ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade
de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 54).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 11 de outubro de 2000, que outorga concessão à
Rádio Foz-Lago Comunicadora Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 424. DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.504/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 11
de outubro ae 2000, que outorga conces
são à Rádio Foz-Lago Comunicadora ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade
de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, 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 do Decreto de 11 de outubro de 2000, que
"Outorga concessão às entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências". As entidades mencionadas são as
seguintes:



Brasflia, 4 de outubro de 2000

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e

regulamentares cometidas a este Ministério deter
minou-se.a instauração de procedimento Iicitatório,
na modalidade Concorrência, com vistas à outorga
de concessão para explorar serviço de radiodifu
são, nas localidades e Unidades da Federação aba
ixo indicadas.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional cri
ada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997 al
terada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembr~ de
1997, após analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço das entidades propo
nentes, com observância da Lei n° 8.666, de 21 de ju
nho de 1993, e da legislação especffica de radiodifu
são, concluiu que obtiveram a maior pontuação do va
lor ponderado, nos termos estabelecidos pelos res-
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1 - Uder Comunicações Ltda., na cidade de pectivos Editais, tomando-se assim vencedoras das
Brasiléia - AC (onda média); Concorrências, conforme atos da mesma Comissão

2 - RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação que homologuei, as seguintes entidades:
LIda., na cidade de Posse - GO (onda média); • UderComunicações Ltda., serviço de radiodi-

3- MR Radiodifusão LIda., na cidade de Caxias fusão sonora em onda média na cidade de
_ MA (onda média); Brasiléia, Estado do Acre (Processo Adminis-

4 - MR Radiodifusão Ltda., na cidade de Turia- trativo n° 53600.000043/97 é Concorrência nO
çu - MA (onda média); 88/97-SFO/MC);

5 - Rádio Estrela de Ibiúna Ltda., na cidade de • RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação
Campina Verde - MG (onda média); Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda

6 - Radiodifusão Novo Mato Grosso LIda., na ci- média na cidade de Posse, Estado de Goiás
dade de Juara - MT (onda média); (Processo Administrativo n° 53670 000279/97 e

7 - Rádio Itaf de Rio Claro Ltda., na cidade de Concorrência n° 92197-SFO/MC);
Rondonópolis - MT (onda média); • MR Radiodifusão LIda., serviço de radiodifu-

8 - Rádio Pantanal de Coxim Ltda., na cidade de são sonora em onda média na cidade de Ca-
Coxim _ MS (onda média); xias, Estado do Maranhão (Processo Admi-

9 - RIR _ Rede Integrada de Radiodifusão S/C nistrativo nO 53680.000287/97 e Concorrência
Ltda., na cidade de Angicos - RN (onda média); nO 93/97-SFO/MC);

10 - Difusora Gomes ltda., na cidade de Floria- • MR Radiodifusão LIda., serviço de radiodifu-
nópolis - SC (onda média); são sonora em onda média na cidade e Turia-

11 - Rádio Vale do Contestado LIda., na cidade çu, .Estado do Maranhão (Processo Adminis-
de Videira _ SC (onda média); tratlvo n° 53680.000294/97 e Concorrência n°

12 - RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação 93!9.7-SFO/MC); .,
LIda., na cidade de Dianopólis _ TO (onda média); • R~dlo_Estrela de Ibluna ltda., serviço de radi-

13 _ Radio Foz _ Lago Comunicadora Uda, na odlfus~o sonora em onda média na cidade de
cidade de Foz do Iguaçu _ PR (onda média)' Campina Verde. Estado de Minas Gerais

14 _ RBN _ Rede Brasil Norte de com~nicação (Proces~o ~dm~nistrativo n° 5371 000842197 e
Ltda., na cidade de Santarém - PA (sons e imagens); e con?o~ren~'a n 94/97-SFO/MC),

15 _ TVCI-TV Comunicacões Interativas LIda., • Radl~ifu.sao_Novo Mato Grosso Lt~., se~iço
na cidade de Paranaguá _ PR (sons e imagens). de radlodlfusao sonora em onda média na clda-

Brasflia 24 de outubro de 2000 _ F d de de Juara, Estado de Mato Grosso (Processo
, . ernan o Ad . . t t' ° 53690 00

Henrique Cardoso. " ~'nlS ra IVO n 0358/97 e Concor-
rencla n° 95197-SFO/MC)

EM n° 448/MC R 'd' It 'd R' CIa L d' .• a 10 ai e 10 ro t a., serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média na cidade de
Rondonópolis, Estado de Mato Grosso (Pro
cesso Administrativo n° 53690000362197 e
Concorrência n° 95197-SFO/MC),

• Rádio Pantanal de Coxim Ltda., serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Co
xim, Estado do Mato Grosso do Sul (Processo
Administrativo n° 53700001107/97 e Concorrên
cia nO 96197-SFO/MC);

• RIR - Rede Integrada de Radiodifusão S/C Ltda.,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Angioos, Estado do Rio Grande do Nor
te (Processo Administrativo nO 53780000174/97 e
Concorrência n° 99/97-SFO/MC);

• Difusora Gomes Ltda., serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Florianó
polis, Estado de Santa Catarina (Processo
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Administrativo n° 53820000383197 e Concor
rência n° 102197-SFO/MC);

• Rádio Vale do Contestado Ltda., serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de
Videira, Estado de Santa Catarina (Processo
Administrativo n° 53820000391/97 e Concor
rência n° 103l97-SFO/MC);

• RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Dianópolis, Estado
do Tocantins (Processo Administrativo nO
53665000028/97 e Concorrência nO
104/97-SFO/MC);

• Rádio Foz-lago Comunicadora Ltda., serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná (Processo
Administrativo n° 53740000577/97 e Concorrên
cia n° 105l97-SFO/MC);

• RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., serviço de radiodifusão de sons e ima
gens na cidade de Santarém, Estado do Pará
(Processo Administrativo n° 53720900251/97 e
Concorrência n° 108l97-SFO/MC)

• TVCI-TV Comunicações Interativas Ltda., ser
viço de radiodifusão de sons e imagens na cida
de de Paranaguá, Estado do Paraná (Processo
Administrativo nO 53740000640/97 e Concor
rência nO 110/97-SFO/MC).

3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nO 2.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto n° 1.720, de 28 de novembro de 1995,
submeto à elevada consideração de Vossa Excelên
cia projeto de decreto que trata da outorga de conces
são às referidas entidades para explorar os serviços
de radiodifusão mencionados.

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

Respeitosamente. - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 11, DE OUTUBRO DE 2000

Outorga concessão às entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 ca
put, da Constituição, e 34, § 1°, da Lei n° 4.117, de 27

de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 ce outubro de
1963, alterado pelo Decreto n° 1.720, de 28 de no
vembro de 1995, decreta:

Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média:

1- Líder Comunicações Ltda., na cidade de Brasi
léia, Estado do Acre (Processo Administrativo n°
53600000043197 e Concorrência n° 88/97-SFO/MC);

11 - RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., na cidade de Posse, Estado de Goiás; (Proces
so Administrativo n° 53670000279/97 e Concorrência
n° 92197-SFO/MC),

111- MR Radiodifusão Ltda., na cidade de Caxi
as, Estado do Maranhão (Processo Administrativo n°
53680000287/97 e Concorrência n° 93/97-SFO/MC);

IV - MR Radiodifusão Ltda., na cidade de Turiaçu,
Estado do Maranhão (Processo Administrativo n°
53680000294197 e Concorrência n° 93/97-SFO/MC);

V - Rádio Estrela de Ibiúna Ltda., na cidade de
Campina Verde, Estado de Minas Gerais (Processo
Administrativo n° 53710000842/97 e Concorrência n°
94/97-SFO/MC),

VI - Radiodifusão Novo Mato Grosso Ltda., na
cidade de Juara, Estado de Mato Grosso (Processo
Administrativo n° 53690000358/97 e Concorrência n°
95/97-SFO/MC) ,

VII - Rádio Itaí de Rio Claro Ltda.• na cidade de
Rondonópolis. Estado de Mato Grosso (Processo
Administrativo n° 53690000362197 e Concorrência nO
95/97-SFO/MC),

VIII- Rádio Pantanal de Coxim Ltda., na cidade
de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul (Processo
Administrativo n° 53700001107/97 e Concorrência n°
96/97-SFO/MC);

IX - RIR - Rede Integrada de Radiodifusão S/C
Ltda., na cidade de Angicos. Estado do Rio Grande do
Norte (Processo Administrativo nO 53780000174/97 e
Concorrência nO 99/97-SFO/MC);

X - Difusora Gomes Ltda., na cidade de Floria
nópolis. Estado de Santa Catarina (Processo Admi
nistrativo n° 53820000383/97 e Concorrência n°
102197-SFO/MC).

XI- Rádio Vale do Contestado Ltda, na cidade
de Videira, Estado de Santa Catarina (Processo
Administrativo n° 53820000391/97 e Concorrência n°
102197-SFO/MC);
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XII - RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., na cidade de Dianópolis. Estado do Tocantins
(Processo Administrativo n' 53665Ó00028/97 e Con
corrência n° 104/97-SFO/MC);

XIII - Rádio Foz-lago Comunicadora Ltda., na
cidade de Foz do Iguaçu. Estado do Paraná (Proces
so Administrativo n° 53740000577/97 e Concorrência
n° 105/97-SFO/MC).

Art. 2° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens:

I - RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., na cidade de Santarém, Estado do Pará (Pro
cesso Administrativo n° 53720000251/97 e Concor
rência n° 10S/97-SFO/MC);

11- TVCI-TV Comunicações Interativas Ltda., na
cidade de Paranaguà. Estado do Paraná (Processo
Administrativo n° 53740000640/97 e Concorrência n°
110/97-SFO/MC).

Art. 3° As concessões ora outorgadas re
ger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 5° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se nula. de
pleno direito, a outorga concedida.

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 11 de outubro de 2000; 179° da Inde
pendência e 112° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Juarez Quadros do Nas
cimento - Pimenta da Veiga,

Aviso n° 1.326 - C. Civil

Em 24 de outubro de 2000

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante Decreto de 11 de outubro de 2000, que
"Outorga concessão às entidades que menciona,

para explorar serviços de radiodifusão. e dá outras
providências".

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

I - Relatório

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 apreciação do Congresso Nacional o ato
que outorga concessão à Rádio Foz-Lago Comunica
dora Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Foz de Iguaçu,
Estado do Paraná.

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 aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Foz-Lago Comunica
dora Ltda. atendeu aos requisitos da legislação espe
cífica e obteve a maior pontuação do valor ponderado,
nos termos estabelecidos pelo edital, tornando-se a
vencedora da concorrência para exploração do servi
ço de radiodifusão sonora em onda média.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram aten
didos todos os critérios exigidos por este diploma re
gulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. 
Deputado Ary Kara, Relator.
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PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° , DE 2001

Aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Foz-Lago Comunicadora
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Foz do Iguaçu, Estado
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 11 de outubro de 2000, que outorga concessão à
Rádio Foz-Lago Comunicadora Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. - De
putado Ary Kara, Relator.

. 11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
relator, Deputado Ary Kara, à TVR n° 424/00, nos
termos do projeto de decreto legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Jú
lio Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman,
Augusto Franco, Domiciano Cabral, íris Simões,
João Almeida, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues,
Pedro Canedo, Silas Câmara, Márcio Fortes, Léo
Alcântara, Átila Lira, Arolde de Oliveira, Corauci So
brinho, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior,
Santos Filho, Neuton Lima, Heráclito Fortes, Benito
Gama, Hermes Parcianello, Marçal Filho, Nair Xavier
Lôbo, Nélson Proença, Ricardo Izar, Gilberto Kas
sab, Marcelo Barbieri, Jonival Lucas Júnior, José
Borba, Ana Corso, Babá, Jorge Bittar, Marcos Afon
so, Ângela Guadagnin, Márcio Reinaldo Moreira, Pe
dro Araújo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Nelson Meu
rer, Aldo Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Olfmpio Pires, Bispo Wan
derval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.217, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.710/00
TVR N° 573/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Notícias e Radiodi
fusão de Altos a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Altos, Estado do Piauí.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 560, 14 de setembro de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária de Notícias e Radiodifusão
de Altos a executar, pelo prazo de três anos, sem ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Altos, Piauí.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 573, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.710/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 560, de 14 de setembro de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária de
Notícias e Radiodifusão de Altos a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Altos, Esta
do do Piauí.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do 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, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
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1 - Portaria n° 553, de 14 de setembro de 2000
- Associação Comunitária Nossa Senhora da Pieda
de, na cidade de Coroatá - MA;

2 - Portaria n0557, de 14 de setembro de 2000
ACVOLCAJA - Associação Comunitária de Voluntári
os e Casais de Jardinópolis, na cidade de Jardinópo
lis-SP;

3 - Portaria n° 558, de 14 de setembro de 2000
Associação da Cidadania e dos Direitos Humanos 
ACDH, na cidade de Paralso do Tocantins - TO;

4 - Portaria n° 559, de 14 de setembro de 2000 
Associação Comunitária Rádio FM de Nova Olímpia,
na cidade de Nova Olímpia - MT;

5 - Portaria n° 560, de 14 de setembro de 2000
Associação Comunitária de Noticias e Radiodifusão
de Altos, na cidade de Altos - Pl;

6 - Portaria n0561 ,de 14 de setembro de 2000
Associação Comunitária e Escola de Rádio São José
do Vale do Rio Preto - ACERSJ, na cidade de São
José do Vale do Rio Preto - RJ;

7 - Portaria n0562, de 14 de setembro de 2000
Associação Comunitária da Vila Santa Rita de Cás
sia, na cidade de Pelotas - RS;

8 - Portaria n° 563, de 18 de setembro de 2000
- Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Carnaúba dos Dantas, na cidade de Carnaúba dos
Dantas- RN;

9 - Portaria n°564, de 18 de setembro de 2000
Associação Cultural de Santa Mariana, na cidade de
Santa Mariana - PR;

10- Portaria n° 565, de 18 de setembro de 2000
- Associação Comunitária São Francisco Padroeiro,
na cidade Poço Dantas - PB;

11 - Portaria n° 566, de 18 de setembro de 2000
- Associação Beneficente e Filantrópica Nossa Se
nhora de Fátima, na cidade de Piquet Carneiro - CE;

12 - Portaria n° 567, de 18 de setembro de 2000
- Associação de Radiodifusão Comunitária Riacho
do Cadoz - ARC Riacho do Cadoz, na cidade de Pal
meirais - PI; e

13 - Portaria n° 569, de 18 de setembro de 2000
- Associação de Difusão Comunitária de Senador
Canedo - GO, na cidade de Senador Canedo - GO.

Brasília, 16 de novembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM nO 532 - MC

Brasllia, 25 de outubro de 2000

Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para

que a entidade denominada Associação Comunitária
de Notícias e Radiodifusão de Altos, com sede na ci
dade de Altos, Estado do Ceará, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca
put do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua isenção para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53760.000419/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

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

PORTARIA N<' 560, DE 14 DE
SETEMBRO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53760.000419/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Notícias e Radiodifusão de Altos, com sede na Rua
Dom Pedro 11, n° 348, Centro, na cidade de Altos,
Estado do Piaul, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
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A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária de No
tícias e Radiodifusão de Altos atendeu aos requisitos
da legislação específica e foi autorizada para execu
ção do serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 2 de julho de 2001. - Depu
tado Roberto Rocha, Relator.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Notícias e Radiodi
fusão de Altos a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Altos, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 560, de 14 de setembro de 2000, que autoriza
a Associação Comunitária de Notícias e Radiodifu
são de Altos a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Altos, Estado do Piauí.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 2 de julho de 2001. - Deputado
Roberto Rocha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Roberto Rocha, à TVR n° 573/00, nos ter
mos do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Au-

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o 11 - Voto do Relator
sistema irradiante localizado nas coordenadas qeo
gráficas com latitude em 05°02'17"S e longitude em
42°27'36"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição,devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 2.054 - C. Civil

Brasília, 16 de novembro de 2000

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, constantes das Portarias ~
553, 557 a 562, de 14 de setembro de 2000; 563 a
567 e 569, de 18 de setembro de 2000.

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

I - Relatório

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 au
toriza a Associação Comunitária de Notícias e Radio
difusão de Altos a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Altos, Estado do Piauí.

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 aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.
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gusto Franco, Domiciano Cabral, íris Simões, João
Almeida, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Pedro Ca
nedo, Silas Câmara, Márcio Fortes, Léo Alcântara, Áti
la Lira, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Ro
cha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho,
Neuton Lima, Heráclito Fortes, Benito Gama, Hermes
Parcianello, Marçal Filho, Nair Xavier Lôbo, Nélson
Proença, Ricardo Izar, Gilberto Kassab, Marcelo Barbi
eri, Jonival Lucas Júnior, José Borba, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Angela Guadagnin,
Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco,
Ary Kara, Nelson Meurer, Aldo Arantes, Luiza Erundi
na, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, DI'. Hélio, Olímpio
Pires, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO~ 1.218, DE 2001

(Da Camisão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.710/00
TVR N° 574/00

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária e Escola de Rádio
São José do Vale do Rio Preto
(ACERSJ) a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária, na ci
dade de São José do Vale do Rio Preto,
Estado do Rio de Janeiro.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 561, de 14 de setembro de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária e Escola de Rádio São José
do Vale do Rio Preto (ACERSJ) a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São José do
Vale do Rio Preto, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado Cézar Bandeira, Presidente.

TVR N" 574, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.710/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 561, de 14 de setembro de 2000, que

autoriza a Associação Comunitária e
Escola de Rádio São José do Vale do Rio
Preto (ACERSJ) a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunicativa na
cidade de São José do Vale do Rio Preto,
Estado do Rio de Janeiro.

(As Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 553, de 14 de setembro de 2000
- Associação Comunitária "Nossa Senhora da Pieda
de", na cidade de Coroatá - MA;

2 - Portaria n° 557, de 14 de setembro de 2000
- ACVOLCAJA - Associação Comunitária de Volun
tários e Casais de Jardinópolis, na cidade de Jardinó
polis - SP;

3 - Portaria n°558, de 14 de setembro de 2000 
Associação da Cidadania e dos, Direitos Humanos 
ACDH, na cidade de Parafso do Tocantins - TO;

4 - Portaria n° 559, de 14 de setembro de 2000
- Associação Comunitária Rádio FM de Nova Olfm
pia, na cidade de Nova OHmpia - MT;

5 - Portaria n°560, de 14 de setembro de 2000
Associação Comunitária de Notfcias e Radiodifusão
de Altos, na cidade de Altos - PI;

6 - Portaria n° 561, de 14 de setembro de 2000
- Associação Comunitária e Escola de Rádio São
José do Vale do Rio Preto (ACER8J), na cidade de
São José do Vaie do Rio Preto - RJ;

7 - Portaria nO 562, de 14 de setembro de 2000
- Associação Comunitária da Vila Santa Rita de Cás
sia, na cidade de Pelotas - RS;

8 - Portaria n°563, de 18 de setembro de 2000 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Car
naúba dos Dantas, na cidade de Carnaúba dos Dan
tas- RN;

9 - Portaria n°564, de 18 de setembro de 2000
Associação Cultural de Santa Mariana, na cidade de
Santa Mariana - PR;
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10- Portaria n° 565, de 18 de setembro de 2000
- Associação Comunitária São Francisco Padroeiro,
na cidade Poço Dantas - PB;

EM n° 583/MC

Brasília, 25 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
e Escola de Rádio São José do Vale do Rio Preto
(ACERSJ), com sede na cidade de São José do Vale
do Rio Preto, Estado do Rio de Janeiro, explore o ser
viço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro ae 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análi
ses técnica e jurídica da petição apresentada, cons
tatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de ori
gem, consubstanciada nos autos do Processo Admi
nistrativo nO 53770001262/99, que ora faço acompa
nhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos fi
nais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional,
a teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

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

PORTARIA N° 561, DE 14 DE
SETEMBRO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de ju-

nho de 1998, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso Administrativo n° 53770001262/99, resolve:

Art 1° Autorizar a Associação Comunitária e
Escola de Rádio São José do Vale do Rio Preto
(ACERSJ), com cede na Rua Pedro da Silva Macha
do, n° 10, Bairro Parque Vera Lúcia, na cidade de
São José do Vale do Rio Preto, Estado do Rio de
Janeiro, a executar serviço de radiodifusão comuni
tária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade.

Art, 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art 3° A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordena
das geográficas com latitude em 22°09'08"S e lon
gitude em 42°55'08'W, utilizando a freqüência de
104,9 MHz.

Art, 4° Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga

Aviso n° 2.054-C. Civil

Brasília, 6 de novembro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, constantes das Portari
as n° 553, 557 a 562, de 14 de setembro de 2000,
563 a 567 e 569, de 18 de setembro de 2000.

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

I - Relatório

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,
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acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária e Escola de Rádio
São José do Vale do Rio Preto (ACERSJ) a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
José do Vale do Rio Preto, Estado do Rio de Janeiro.

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 aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula
da pela Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão, a Associação Comunitária e
Escola de Rádio São José do Vale do Rio Preto
(ACERSJ) atendeu aos requisitos da legislação es
pecífica e foi autorizada para execução do serviço de
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 2 de julho de 2001. - Depu
tado Roberto Rocha, Relator.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária e Escola de Rádio São
José do Vale do Rio Preto (ACERSJ) a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na Cidade de São
José do Vale do Rio Preto, Estado do Rio
de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° E aprovado o ato a que se refere a Porta
ria nO 561, de 14 de setembro de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária e Escola de Rádio São José
do Vale do Rio Preto (ACERSJ) a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na Cidade de São José do
Vale do Rio Preto, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 2 de julho de 2001. - Deputa
do Roberto Rocha, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator
Deputado Roberto Rocha, à TVR n° 574/00, nos termos
do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Au
gusto Franco, Domiciano Cabral, [ris Simões, João
Almeida, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Pedro
Canedo, Silas Câmara, Márcio Fortes, Léo Alcântara,
Átila Lira, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Neuton Lima, Heráclito Fortes, Benito Gama,
Hermes Parcianello, Marçal Filho, Nair Xavier Lôbo,
Nélson Proença, Ricardo Izar, Gilberto kassab, Mar
celo Barbieri, Jonival Lucas Júnior, José Borba, Ana
Corso, Babá, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Angela
Guadagnin, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, Vic
Pires Franco, Ary Kara, Nelson Meurer, Aldo Arantes,
Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr.
Hélio, Olímpio Pires, Bispo Warderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°1.219, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.710/00
TVR N° 574/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural de Santa Mariana a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
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Brasília, 25 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Cultural de
Santa Mariana, com sede na cidade de Santa Maria
na, Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifu
são comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fe
vereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da

TVR N° 577, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.710/00

comunitária, na Cidade de Santa Mariana, 4 - Portaria n°559, de 14 de setembro de 2000-
Estado do Paraná. Associação Comunitária Rádio FM de Nova Olímpia,

(À Comissão de Constituição e Justiça na Cidade de Nova Olímpia - MT;
e de Redação - art. 54) 5 - Portaria n°560, de 14 de setembro de 2000-

Associação Comunitária de Notícias e Radiodifusão
de Altos, na Cidade de Altos - PI;

6 - Portaria n° 561, de 14 de setembro de 2000
Associação Comunitária e Escola de Rádio São José
do Vale do Rio Preto (ACERSJ), na Cidade de São
José do Vale do Rio Preto - RJ;

7 - Portaria n° 562, de 14 de setembro de 2000
Associação Comunitária da Vila Santa Rita de Cás
sia, na Cidade de Pelotas - RS;

8 - Portaria n° 563, de 18 de setembro de 2000 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Car
naúba dos Dantas, na Cidade de Carnaúba dos Dan
tas - RN;

9 - Portaria n° 564, de 18 de setembro de 2000
Associação Cultural de Santa Mariana, na Cidade de
Santa Mariana - PR;

10- Portaria nO 565, de 18 de setembro de 2000
- Associação Comunitária São Francisco Padroeiro,
na Cidade Poço Dantas - PB;

11 - Portaria n° 566, de 18 de setembro de 2000
- Associação Beneficente e Filantrópica Nossa Se
nhora de Fátima, na Cidade de Piquet Carneiro - CE;

12 - Portaria n° 567, de 18 de setembro de 2000
- Associação de Radiodifusão Comunitária Riacho
do Cadoz - ARC Riacho do Cadoz, na Cidade de Pal
meirais - PI; e

13 - Portaria n° 569, de 18 de setembro de 2000
- Associação de Difusão Comunitária de Senador
Canedo - GO, na Cidade de Senador Canedo - GO.

Brasflia, 16 de novembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

EM n° 586- MC

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 564, de 18 de setembro de 2000, que
autoriza a Associação Cultural de Santa
Mariana a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na Cida
de de Santa Mariana, Estado do Paraná.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação E Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nO 564, de 18 de setembro de 2000, que autoriza a
Associação Cultural de Santa Mariana a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na Cidade de
Santa Mariana, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

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

com o § 3° do art. 222, da Constituição Federal, sub
meto 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° 553, de 14 de setembro de 2000
Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade,
na Cidade de Coroatá - MA;

2 - Portaria n° 557, de 14 de setembro de 2000
ACVOLCAJA - Associação Comunitária de Voluntári
os e Casais de Jardinópoiis, na Cidade de Jardinópo
Iis-SP;

3 - Portaria n°558, de 14 de setembro de 2000 
Associação da Cidadania e dos Direitos Humanos 
ACDH, na Cidade de Paraíso do Tocantins - TO;
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I - Relatório

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Cultural de Santa
Mariana atendeu aos requisitos da legislação especí
fica e foi autorizada para execução do serviço de radi
odifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos

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 au
toriza a Associação Cultural de Santa Mariana a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Santa Mariana, Estado do Paraná.

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 aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, constantes das Portarias nOs
553, 557 a 562, de 14 de setembro de 2000; 563 a
567 e 569, de 18 de setembro de 2000.

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

Brasília, 16 de novembro de 2000

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

PORTARIA N° 564, DE 18 DE
SETEMBRO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53740.001344/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Cultural de Santa
Mariana, com sede na Praça Getúlio Vargas n° 200,
Centro, na cidade de Santa Mariana, Estado do Para
ná, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividad~.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 23°E08'52"S e longitude em
500 31'08"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de Aviso n° 2.054 - C. Civil.
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
perm~em que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53740.001344/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.
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todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos art. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 22 de junho de 2001. - De
putado Augusto Franco, Relator.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural de Santa Mariana a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Santa Mariana,
Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 564, 18 de setembro de 2000, que autoriza a
Associação Cultural de Santa Mariana a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Santa Mariana, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de junho de 2001. - Depu
tado Augusto Franco, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Augusto Franco, à TVR n° 577/00,
nos termos do projeto de decreto legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Jú
lio Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman,
Augusto Franco, Domiciano Cabral, íris Simões,
João Almeida, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues,
Pedro Canedo, Sitas Câmara, Márcio Fortes, Léo
Alcântara, Átila Lira, Arolde de Oliveira, Corauci So
brinho, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júni
or, Santos Filho, Neuton Lima, Heráclito Fortes, Be
nito Gama, Hermes Parcianello, Marçal Filho, Nair
Xavier Lôbo, Nélson Proença, Ricardo Izar, Gilberto
Kassab, Marcelo Barbieri, Jonival Lucas Júnior, José

Borba, Ana Corso, Babá, Jorge Bittar, Marcos Afon
so, Ângela Guadagnin, Márcio Reinaldo Moreira, Pe
dro lrujo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Nelson Meurer,
Aldo Arantes,Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Agnal
do Muniz, Dr. Hélio, Olímpio Pires, Bispo Wanderval
e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.221, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.710/00
TVR N° 580/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Radiodifusão Comunitária Riacho
do Cadoz - ARC Riacho do Cadoz a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária, na cidade de Palmeira
is, Estado do Piauí.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 567, de 18 de setembro de 2000, que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária Riacho do
Cadoz - ARC Riacho do Cadoz a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Palmeirais,
Estado do Piauí.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 580, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.710/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 567, de 18 de setembro de 2000, que
autoriza a Associação de Radiodifusão
Comunitária Riacho do Cadoz - ARC Ria
cho do Cadoz a executar, prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Palmeirais, Estado do Piauí.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))



Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Radiodifu
são Comunitária Riacho do Cadoz - ARC Riacho do
Cadoz, com sede na cidade de Palmeirais, Estado do
Piauí, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti
tuição e a Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivaro desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53760.000393/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

Brasília, 25 de outubro de 2000

EM nO 589/MC
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Senhores Membros do Congresso Nacional, do Cadoz - ARC Riacho do Cadoz, na cidade de Pal-
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado meirais - PI; e

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal sub- 13 - Portaria n° 569, de 18 de setembro de 2000
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa- - Associação de Difusão Comunitária de Senador
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro Canedo - GO, na cidade de Senador Canedo - GO.
de Estado das Comunicações, autorizações para Brasília, 16 de novembro de 2000. - Fernando
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex- Henrique Cardoso.
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n°553, de 14 de setembro de 2000
Associação Comunitária "Nossa Senhora da Pieda
de", na cidade de Coroatá - MA;

2 - Portaria n° 557, de 14 de setembro de 2000
ACVOLCAJA - Associação Comunitária de Voluntári
os e Casais de Jardinôpolis, na cidade de Jardinôpo
lis-SP;

3 - Portaria n°558, de 14 de setembro de 2000
Associação da Cidadania e dos Direitos Humanos
ACDH, na cidade de Paraíso do Tocantins - TO;

4 - Portaria n° 559, de 14 de setembro de 2000
Associação Comunitária Rádio FM de Nova Olímpia,
na cidade de Nova Olímpia - MT;

5 - Portaria n0560, de 14 de setembro de 2000
Associação Comunitária de Notícias e Radiodifusão
de Altos, na cidade de Altos - PI;

6 - Portaria nO 561, de 14 de setembro de 2000
Associação Comunitária e Escola de Rádio São José
do Vale do Rio Preto (ACERSJ), na cidade de São
José do Vale do Rio Preto - RJ;

7 - Portaria n0562, de 14 de setembro de 2000
Associação Comunitária da Vila Santa Rita de Cás
sia, na cidade de Pelotas - RS;

8 - Portaria n°563, de 18 de setembro de 2000 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Car
naúba dos Dantas, na cidade de Carnaúba dos Dan
tas- RN;

9 - Portaria n0564, de 18 de setembro de 2000
Associação Cultural de Santa Mariana, na Cidade de
Santa Mariana - PR;

10- Portaria n° 565, de 18 de setembro de 2000
- Associação Comunitária "São Francisco Padroeiro",
na cidade Poço Dantas - PB;

11 - Portaria n° 566, de 18 de setembro de 2000
- Associação Beneficente e Filantrópica Nossa Se
nhora de Fátima, na cidade de Piquet Carneiro - CE;

12 - Portaria n° 567, de 18 de setembro de 2000
- Associação de Radiodifusão Comunitária Riacho
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PORTARIA ~ 567, DE 18 DE
SETEMBRO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53760.000393/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação de Radiodifusão
Comunitária Riacho do Cadoz - ARC Riacho do Ca
doz, com sede na Rua Abrigo dos Inundados, n° 387,
na cidade de Palmeirais, Estado do Piauí, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 05°58'40"S e longitude em
43°03'48'W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 2.054-C. Civil

Brasília, 16 de novembro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, constantes das Portarias n°
553, 557 a 562, de 14 de setembro de 2000; 563 a
567 e 569, de 18 de setembro de 2000.

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

I - Relatório

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 au
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Ri
acho do Cadoz - ARC Riacho do Cadoz a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Palmeirais, Estado do Piauí.

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 aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação de Radiodifusão Co
munitária Riacho do Cadoz atendeu aos requisitos da
legislação específica e foi autorizada para execução
do serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n° 1, de 1999, desta comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram aten
didos todos os critérios exigidos por este diploma re
gulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais so
mos pela homologação do ato do Poder Executivo,
na forma do projeto de decreto legislativo que ora
apresentamos.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2001. 
Deputada Luiza Erundina, Relatora.
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PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Radiodifusão Comunitária Ria
cho do Cadoz - ARC Riacho do Cadoz a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária, na cidade de Pal
meirais, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria n° 567, de 18 de setembro de 2000, que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária Riacho do
Cadoz - ARC Riacho do Cadoz a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Palmeirais,
Estado do Piauí.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2001 . - Depu
tada Luiza Erundina, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da
relatora, Deputada Luiza Erundina, à TVR n°
580/00, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Jú
lio Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman,
Augusto Franco, Domiciano Cabral, íris Simões,
João Almeida, Luiz Piauhylino, Narcio Rodrigues,
Pedro Canedo, Silas Câmara, Márcio Fortes, Léo
Alcântara, Átila Lira, Arolde de Oliveira, Corauci So
brinho, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior,
Santos Filho, Neuton Lima, Heráclito Fortes, Benito
Gama, Hermes Parcianello, Marçal Filho, Nair Xavier
Lôbo, Nélson Proença, Ricardo Izar, Gilberto Kas
sab, Marcelo Barbieri, Jonival Lucas Júnior, José
Borba, Ana Corso, Babá, Jorge Bittar, Marcos Afon
so, Ângela Guadagnin, Márcio Reinaldo Moreira, Pe
dro Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Nelson Meurer,
Aldo Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Agnal
do Muniz, Dr. Hélio, Olímpio Pires, Bispo Wanderval
e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 1.225, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.744/00
TVR N° 592/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural dos Amigos de Oeiras do
Pará a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Oeiras do Pará, Estado do Pará.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 54)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria n° 632, de 5 de outubro de 2000, que autoriza a
Associação Cultural dos Amigos de Oeiras do Pará a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Oeiras do Pará, Estado do Pará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 592, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.744/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO
632, de 5 de outubro de 2000, que autoriza
a Associação Cultural dos Amigos de Oei
ras do Pará a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Oeiras do Pará, Estado do Pará.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

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:
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1 - Portaria n° 627, de 5 de outubro de 2000 
Obras Sociais e Culturais da Paróquia de Itajaí, na ci
dade de Itajaí - SC;

2 - Portaria n° 628, de 5 de outubro de 2000 
Comunidade Unida de Jacuacanga, na cidade de
Angra dos Reis - RJ;

3 - Portaria n° 632, de 5 de outubro de 2000
Associação Cultural dos Amigos de Oeiras do Pará,
na cidade de Oeiras do Pará - PA;

4 - Portaria n° 633, de 5 de outubro de 2000 
Associação Comunitária Rio Negro da Comunidade
de Rio Negro, na cidade de Rio Negro - MS;

5 - Portaria nO 635, de 5 de outubro de 2000 
Fundação de Assistência à Carência Social, na cida
de de Rosário - MA;

6 - Portaria n° 637, de 5 de outubro de 2000
Associação Cultural Comunitária de Diamantino, na
cidade de Diamantino - MT;

7 - Portaria n° 654, de 19 de outubro de 2000
- Associação de Integração Comunitária Cidade
Esperança, na cidade de Brasilândia - MS;

8 - Portaria n° 658, de 19 de outubro de 2000 
Fundação Assistencial Maria do Carmo Pedrosa
Mendes - FUMACPEM, na cidade de Nazarezinho
PB;

9 - Portaria n° 659, de 19 de outubro de 2000
- Associação Comunitária Rádio FM Pontapedrense
na cidade de Ponta de Pedras - PA;

10 - Portaria n° 660, de 19 de outubro de 2000
- Associação Cultural Comunitária Nossa Senhora
da Escada, na cidade de Guararema - SP; e

11 - Portaria n° 661, de 19 de outubro de 2000
- Associação Comunitária Palmital em Ação, na ci
dade de Palmital - SP.

Brasília, 23 de novembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM n° 601 - MC

Brasília, 13 de novembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação Cultu
ral dos Amigos de Oeiras do Pará com sede na ci
dade de Oeiras do Pará, Estado do Pará, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida
de com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser
viço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de re
ceptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvi
mento e a sedimentação da cultura geral das locali
dades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, tam
bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os segmentos, e a todos esses nú
cleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análi
ses técnica e jurídica da petição apresentada, cons
tatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de origem,
consubstanciada nos autos do Processo Administra
tivo n° 53720.000395/99, que ora faço acompanhar,
com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti
tucionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos
legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3° do art. 223 da Constituição
Federal.

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

PORTARIA N° 632, DE 5 DE OUTUBRO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53720.000395/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Cultural dos
Amigos de Oeiras do Pará, com sede na Rua Inten
dente Costa, sIn°, Centro, na cidade de Oeiras do
Pará, Estado do Pará, a executar serviço de radiodi
fusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse
qüentes, seus regulamentos e normas comple
mentares.



PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° ,DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural dos Amigos de Oeiras
do Pará a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária, na ci
dade de Oeiras do Pará, Estado do
Pará.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a
Portaria n° 632, de 5 de outubro de 2000, que au
toriza a Associação Cultural dos Amigos de Oeiras
do Pará a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Oeiras do Pará, Estado
dó Pará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2001. 
Deputado Olímpio Pires, Relator.

Em 23 de novembro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa secretaria mensagem do
Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de termos,
sem direito de exclusividade, constantes das Porta
rias nOs 627, 628, 632,633,635 e 637, de 5 de ou
tubro de 2000; 654, 658, 659, 660 e 661, de 19 de
outubro de 2000.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, IncIso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública submete à consideração do Congresso Na
cional, acompanhado da exposição de motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
que autoriza a Associação Cultural dos Amigos de
Oeiras do Pará a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Oeiras do Pará, Estado
do Pará.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legis
lativo para a devida apreciação, uma vez que o ato
somente produzirá efeitos após a deliberação do
Congresso Nacional.

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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Art: 3° A .enti~ade fica ~utorizada a operar Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-
com o sistema Irradiante localizado nas coordena- tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
das geográficas com latitude em 2°00'30"S e lon- me desta comissão, nos termos do inciso li, alfnea
gitude em 49°52'20"W, utilizando a freqüência de h, do art. 32 do Regimento interno.
87,9 MHz. 11 - Voto do Relator

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos . ~ , .
legais após deliberação do Congresso Nacional A autonzaçao do Poder Pubhco para a execu-
nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição' ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula-
devendo a entidade iniciar a execução do serviç~ da pela Lei n° 9.612,~de 19 de fe~er:iro de 1998. No
no prazo de seis meses a contar da data de publi- pr~esso em ~uestao, a ~ssoclaçao Cultural dos
cação do ato de deliberação. Amigos de Oelras do Para atendeu aos requisitos

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de d~ legislaçã,o especlfi~a ~ fo~ autoriza~a ~ara execu-
sua publicação. _ Pimenta da Veiga. çao do serviço de radlodlfusao comunltána.

Aviso n0 2.089 _ C. Civil A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n° 1, de 1999, desta comissão. Verifi-
cada a documentação, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo
ma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refe
re aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e
atende às formalidades legais, motivos pelos qua
is somos pela homologação do ato do Poder Exe
cutivo, na forma do projeto de decreto legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2001 
Deputado Olímpio Pires, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
relator, Deputado Olímpio Pires, à TVR n° 592/00,
nos termos do projeto de decreto legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputa
dos: César Bandeira, Presidente; Francistônio Pin
to e Júlio Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto
Goldman, Augusto Franco, Domiciano Cabral, íris
Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Nárcio
Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Márcio
Fortes, Léo Alcântara, Átila Lira, Arolde de Olivei
ra, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira,
Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton Lima,
Heráclito Fortes, Benito Gama, Hermes Parcianel
lo, Marçal Filho, Nair Xavier Lôbo, Nélson Proen
ça, Ricardo Izar, Gilberto Kassab, Marcelo Barbie
ri, Jonival Lucas Júnior, José Borba, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Ângela Gua
dagnin, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, Vic
Pires Franco, Ary Kara, Nelson Meurer, Aldo Aran
tes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Mu
niz, Dr. Hélio, Olímpio Pires, Bispo Wanderval e
Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Finda a
leitura do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Simão
Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr'U e Srs.
Deputados, a minha presença hoje na tribuna desta
Casa é para lembrar a V.E~ que amanhã, sex
ta-feira, 12 de outubro, será um dia muito especial
para todos nós, brasileiros. E diria mais: será propí
cia ocasião para refletirmos diante de nossas crian
ças, da Virgem Maria Aparecida e de seu filho, o
Cristo, que se fez redentor da humanidade, particu
larmente de todos nós que vivemos na Cidade Ma
ravilhosa do Rio de Janeiro.

Amanhã, Sr. Presidente, faz 70 anos que o
Brasil presenciou, deslumbrado, a inauguração, no
alto dos 710 metros do Morro do Corcovado, do mo-

numento ao Cristo Redentor, símbolo maior dos an
seios de fé e de paz, a invocar a proteção divina
para nós, brasileiros, e - por que não dizer? - tam
bém para a humanidade.

Há exatas sete décadas, quando também fes
tejávamos mais um aniversário da descoberta da
América, o Senador italiano Guglielmo Marconi, in
ventor do telégrafo e gênio da ciência contemporâ
nea, acionou de seu iate, em Nápoles, o botão que
iluminou os 38 metros do Cristo Redentor de exube
rância espalhada em mais de mil toneladas de muito
amor e bondade, a abençoar, ao lado de Nossa Se
nhora Aparecida, nossa mãe padroeira que hoje
também reverenciamos, os bem-aventurados filhos
de Deus.

Cariocas, fluminenses e, com certeza, o mun
do inteiro estarão amanhã de olhos abertos e de jo
elhos, pedindo proteção e paz não apenas para as
nossas crianças, mas também para a humanidade,
numa espetacular manifestação de crença, de fé e
de fraternidade, principalmente neste momento difí
cil que o mundo atravessa, subjugado que está pelo
ódio do terrorismo e dos mísseis exterminadores de
milhares de vidas inocentes.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, sr'U e Srs.
Deputados, estaremos todos, amanhã, torcendo
para que aquela imagem imponente a nos olhar do
alto do Corcovado, um dos cartões postais mais lin
dos do mundo, signifique também e, acima de tudo,
o símbolo do idealismo de bondade, de amor, de
perdão e de fraternidade.

Até porque, como bem disse o editorial do Diá
rio Carioca, edição de 12 de outubro de 1931, "to
dos nós, neste momento de incertezas, de dúvidas
e de apreensões que invadem a Terra, precisamos
ter a palavra do Mestre bem diante dos nossos
olhos, ritmando o nosso pensamento, lapidando a
nossa fé e inspirando a nossa consciência".

Muito obrigado. E que o Cristo Redentor nos
abençoe!

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solici
to a V. Exa que determine a transcrição, nos Anais
da Casa, de matéria sobre a reabertura do financia
mento habitacional pela Caixa Econômica Federal.
Os recursos liberados pela CEF, entre 1995 e 2001,
totalizaram 25 bilhões de reais, muito pouco para o
número de sem-teto deste País.

MA TÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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CEF vai reabrir financiamento
habitacional em 2002

A Caixa vai reabrir os fi
nanciamentos habitacionais no
próximo ano, segundo anun
ciou o diretor de Desenvolvi
mento Urbano da Caixa Eco
nômica Federal, AserCortines,
em audiência,ontem, na Câma
ra. Ele calcula que, entre 1995
e 2001, os recursos liberados
pela CEF para a habitação to
talizaram mais de R$ 25 bi
lhões, atendendo a 1,8 milhão
de famílias. Em agosto passa
do, os financiamentos foram
suspensos porque a Caixa já
ultrapassara em R$ 22 milhões
os repasses previstos para este
ano. Continuam abertos ape
nas os créditos vinculados a
recursos do FGTS. A garantia
de casa própria para pessoas de
baixa renda e a proteção ao ci
dadão contra a falência de
construtoras foram discutidas

em audiência pública na Co~

missão de Desenvolvimento
Urbano.

O diretor da CEF revelou,
ainda, que a instituição está
elaborando urna nova política
habitacional, dirigida princi
palmente à população de bai
xa renda e à classe média. No
último caso, a idéia é estimu
lar os chamados consórcios
imobiliários.

Cortines defendeu a MP
2.221, que institui o chamado
patrimônio de afetação. que
protege o mutuário em caso de
falência da empreiteira, impe-
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dindo-a de aplicar o dinheiro
em outras obras. Com essa me
dida, a insolvência do incorpo
rador não atingirá opatrimônio
em questão: fica garantido o
ressarcimento ao compradordo
im6vel na planta.

O chefe do Departamento
de Normas do Banco Central,
Carlos Eduardo Lofrano, dis
se que a MP 223 vai acabar
com a inadimplência delibera
da no pagamento das presta
ções da casa própria. A medi
da pennite a incidência men
sal de índices de preços sobre
as prestações e dp-termina a de-

'T.

socupação do imóvel em caso
de atraso CIO pagamento supe
rior a 120 dias.

A deputada Socorro Gomes
(PCdoB-PA), uma das autoras
do requerimento da audiência
pública, discorda das duas me
didas discutidas: a que reajus
ta mensalmente as prestações
dos imóveis e a que institui o
patrimônio de afetação. "Todo
o sistema fmanceiro de habi
tação tem privílegiado as ca
madas médias e altas. Essa
medida provisória continua
nesse mesmo rumo, privilegia
o investidor. Não garante o li
mite do comprometimento da
renda, portanto, o mutuário
acaba sendo prejudicado".

Socorro Gomes lembra ain
da que está em tramitação um
projeto de iniciativa popular
para criar um novo sistema fi·
nanceiro habitacional no país,
que deverá ser votado até de
zembro, quando se realiza a
COIÚerência das Cidades.

Também participaram da
reunião o consultor jwidico da
Associação Brasileirade Entida
desdeCréditoImobiliárioePou
pança, Melhim Chalhub, edaAs
sociação BrasileiIadeHabitação,
Rodrigo Daniel dos Santos.

Outubro de 2001
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O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Pro- apenas um dia. Sem mencionar que, segundo denún-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e cia da própria ONU, vários kits caíram em regiões in-
Srs. Deputados, começaram nesta semana os bom- festadas de minas, o que pode fazer mais vítimas, ou
bardeios ao Afeganistão. Os maciços ataques aéreos em áreas inóspitas e isoladas, cujo acesso é difícil.
de Estados Unidos da América e Grã-Bretanha já co- No entanto, algo reforça ainda mais as preocu-
meçaram a fazer vítimas civis. Segundo os últimos pações com a guerra: o Governo americano, em carta
dados da imprensa internacional, cerca de setenta ci- enviada à ONU, afirma que outros países podem ser
vis já foram mortos pelos bombardeios, incluindo qua- alvo de bombardeios, pois também dão apoio a gru-
tro funcionários de ONG financiada pela ONU, cuja pos terroristas. Tal declaração demonstra a intenção
missão era limpar o Afeganistão das minas terrestres americana de usar o combate ao terrorismo para atin-
espalhadas por grande parte daquele território. gir qualquer país do Oriente Médio e da Ásia que não

O episódio mostra mais uma vez que a tentativa esteja firmemente alinhado com a sua política. Qual-
do Governo americano e de grande parte da impren- quer país que não se submete aos interesses ameri-
sa de mostrar guerra limpa e com precisão cirúrgica, canos passa a ser alvo em potencial das bombas e
na qual apenas alvos militares são atingidos não pas- mísseis dos Estados Unidos. Essa política de expan-
sa de mentira. Tenta-se criar o mito da guerra cirúrgi- são do conflito desmascara o objetivo americano: em
ca para ganhar o apoio da opinião pública e esconder vez de capturar os terroristas envolvidos nos episódi-
as atrocidades dos maciços bombardeios contra o os de 11 de setembro, sua intenção é impor ainda
povo afegão. A forte censura que o Governo america- mais sua hegemonia militar e política sobre nações
no impõe aos meios de comunicação, liberando ape- que não fazem parte de sua área de influência.
nas imagens e notícias de seu interesse, tem como
objetivo mostrar que os bombardeios não trazem pre- Faz parte da estratégia de dividir o mundo entre
juízos ao povo nem mortes. os que estão com os Estados Unidos e os que apóiam

Na Guerra do Golfo, as bombas inteligentes, os o terror, tornando alvo legítimo todos os países que
chamados mísseis Tomahawk, constituíram apenas não se submetam aos seus interesses. Agindo dessa
10% da totalidade do arsenal usado. Mesmo assim, forma, os Estados Unidos da América desqualificam
vinte por cento dos mísseis erraram o alvo. As inteli- a ONU como fórum legítimo de discussão dos proble-
gentes bombas americanas causaram cerca de 10 mas mundiais e impõem à humanidade sua hegemo-
mil mortes de civis iraquianos. A precisão cirúrgica nia através da força.
dos ataques americanos por meio do lançamento A ameaça americana aos diversos países islâ-
desses mísseis vitimou até mesmo soldados ameri- micos apenas vai contribuir para espalhar o conflito e
canos com o que se denomina ''fogo amigo". tornar ainda mais instável a situação política daquela

A guerra não pode ser vista como vídeo game, a região, pondo em risco a paz mundial. Há fortes rea-
exemplo do que a CNN tenta fazer. Como em qual- ções, principalmente do mundo islâmico, contra a ten-
quer outra, pessoas são mortas, e a maior parte é de tativa americana de construir a novíssima ordem
civis inocentes. mundial. No resto do mundo, as manifestações em fa-

Muitos outros afegãos serão vítimas da guerra. vor da paz crescem e ganham força.
Os que fogem das bombas encontram a fome e a do- Outro aspecto que ganha contorno nesse confli-
ença em seu caminho. A ajuda humanitária da ONU to é o econômico. Os Estados Unidos, antes dos aten-
ao Afeganistão está suspensa devido aos bombardei- tados, já tinham iniciado trajetória de desaquecimento
os. Ela fornece alimento a sete milhões de pessoas da economia com visíveis sinais de recessão e de au-
que não têm outra maneira de saciar a fome. Se a aju- mento do desemprego. No atual contexto, a plena uti-
da não chegar rapidamente às cidades afegãs antes lização do complexo industriaVmilitar é uma das for-
do início do rigoroso inverno naquele país, as vítimas mas que a economia americana tem de tentar sair da
da fome serão incontáveis. recessão. Ações de empresas que fabricam armas fo-

Nesse aspecto, a ajuda americana tem o objeti- ram valorizadas nos últimos dias, ajudando a Bolsa
vo único da demagogia. Os pacotes de alimentos lan- de Nova York a retomar o ritmo de seus negócios. Só
çados por aviões americanos têm alimento suficiente as ações da Raytheon, fabricante dos mísseis Toma-
para uma pessoa por apenas um dia. Segundo o pró- hawk, já valorizaram 41 % desde o início do conflito.
prio Governo americano, há apenas dois milhões de Esses interesses comerciais também contribuem
kits, ou seja, se todos forem lançados, menos de um para pressionar o Governo americano a prolongar a
terço dos famintos do Afeganistão terá alimento por guerra, principalmente se não houver grandes riscos
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para soldados americanos, a exemplo dos bombarde
ios contra o Afeganistão.

Por isso, reafirmo minha convicção de que, para
derrotar o terrorismo, é preciso construir nova ordem
mundial baseada na justiça, na igualdade e na liber
dade entre os povos. A guerra não é a saída para o
problema, e a ameaça a Estados soberanos apenas
provocará novos atentados. Não podemos aceitar a
generalização do conflito e a decisão unilateral dos
Estados Unidos de bombardear países que suposta
mente abrigam grupos terroristas.

Os fatos reforçam ainda mais a necessidade de
convocação da Assembléia Geral das Nações Unidas
para, de forma tranqüila, ponderada e multilateral, ser
construído caminho que leve ao fim do conflito, evi
tando-se que outros países sejam vítimas das armas
americanas.

É evidente que não concordamos com o que
ocorreu nos Estados Unidos. Por isso, manifestamos
a nossa solidariedade ao povo norte-americano. Mas
não podemos aceitar a imposição de sua política beli
cista.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputa
dos, ontem, pelo transcurso do Dia do Diplomata, es
tivemos no Itamaraty. O Presidente da Câmara dos
Deputados, Aécio Neves, recebeu as insígnias e os
diplomas do Conselho da Ordem do Rio Branco.
Espero que aquela faixa azul, muito bonita, seja subs
tituída em breve pela faixa que tem as cores da ban
deira brasileira.

Sr. Presidente, o saudoso e proeminente Otávio
Mangabeira, ex-Governador da Bahia, dizia sempre
algo muito interessante: "Toda vez que você se de
frontar com um fato inusitado pode ter certeza de que
há um precedente na Bahia". Digo isso exatamente
porque, no meu Estado, o rei foi deposto. O ex-Sena
dor Antonio Carlos Magalhães está no ostracismo
aqui no Brasil, mas continua dando as cartas em nos
so Estado. Tanto é que já está empenhado em traba
lho político forte para eleger o seu imberbe neto De
putado Federal. ACM mantém a tradição, ditando as
regras no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

O jornal A Tarde publicou, ontem, matéria se
gundo a qual filhos de desembargadores que sempre
corrompem as eleições do Estado vão comandar as
eleições de 2002. Um deles, aliás, foi quem tirou do
nosso Deputado Waldir Pires o mandato de Senador,
a mais desavergonhada e violenta corrupção já vista.

Contrariando o art. 32 do Código Eleitoral, qua
tro filhos de desembargadores da Bahia serão manti-

dos no cargo de juiz eleitoral para manipular as elei
ções do ano que vem. São eles o Sr. Aloísio Batista Fi
lho, filho do Desembargador Aloísio Batista; o Sr..
Edmilson Jatahy Fonsêca Júnior, filho do Desembar
gador Jatahy Fonsêca; o Sr. Eduardo Augusto Viana
Barreto, filho do Desembargador Amadiz Barreto; o
Sr. Mário Augusto Albiani Júnior, filho do Desembar
gador Albiani.

A manutenção dos citados juízes contraria o cri
tério da antiguidade. A manobra do Presidente do Tri
bunal Regional Eleitoral da Bahia de manter as elei
ções do próximo ano sob a direção de filhos e paren
tes de desembargadores caracteriza corrupção e
contraria as decisões do Tribunal Superior Eleitoral.

Sr. Presidente, já conversamos com Deputados
Federais da Oposição, inclusive com o nobre Deputa
do Nelson Pellegrino, no sentido de propor a criação
de Comissão para comunicar o fato ao Tribunal Supe
rior Eleitoral, que deve fazer valer sua decisão, a fim
de evitar desatinos e desrespeito à lei.

Era o que tinha a dizer.
O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, o jornal
Correio Braziliense, edição de hoje, noticia que mais
de trezentas mil famílias do semi-árido do Nordeste
estão em situação crítica, pois não estão recebendo
cestas básicas de alimentos, o que as torna mais mi
seráveis ainda.

O Governo Federal tem implantado diversos
programas emergenciais na região, a exemplo dos
Programas Bolsa-Renda, Bolsa-Escola e Bolsa-Ali
mentação, todos eles objetivando, em última instân
cia, acudir famílias flageladas. Além disso, por inter
médio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ór
gão responsável pela gestão da crise provocada pela
seca no Nordeste, já se dispõe a injetar mais recursos
para beneficiar as referidas famílias.

Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, o Gover
no Federal sabe que todas as medidas postas em
prática na região são paliativas, até certo ponto vici
antes, pela cronicidade de seus resultados que, de
modo geral, não surtiram mais efeitos positivos e, por
isso, condenáveis.

Ora, ao dissecar a matéria do jornal Correio
Braziliense, pudemos verificar que quase a totalida
de das 309 mil famílias vive na periferia das cidades
do interior, tanto de médio quanto de pequeno portes.
Por isso, fica difícil dizer, com base em critérios previ
amente estabelecidos, se são flageladas da seca, já
que não moram no campo, a imensa maioria nada
plantou e não tiveram, por conseguinte, frustrações
de safra.
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Na verdade, Sr. Presidente, este é um dos maio- com pujante comércio, sendo centro abastecedor da
res flagelos da região nordestina: chova ou faça sol, a região, com infra-estrutura bancária invejável- agên-
quantidade de famílias desesperançadas, sem opor- cias dos principais bancos oficiais e privados do País
tunidade de trabalho e entregues à própria sorte na -, com três distritos industriais instalados e índice
periferia das cidades é enorme. considerável de pequenas, médias e grandes indús-

Imediatamente, aparecem os arautos da Oposi- trias. Além disso, lá existem dezenas de pequenas in-
ção ao Governo Federal que criticam sua política libe- dústrias do ramo de calçados, sendo a cidade, pois,
ralizante e seus acordos com o Fundo Monetário pólo calçadista. Campina Grande é sede da Federa-
Internacional. Pergunto: que ações estão desenvol- ção das Indústrias do Estado da Paraíba, além da
vendo Governos Estaduais e Municipais para que a Junta Comercial, da Associação Comercial e do Clu-
situação seja contornada, enfrentada e até mesmo be de Diretores Lojistas.
debelada? Sr. Presidente, continuam sendo fatores Campina Grande cresceu muito graças à capa-
de êxodo rural a estiagem prolongada e a falta de cidade de trabalho de sua gente. A cidade é hoje tam-
á~u~ pa~a consumo humano, de escola e de assistên- bém pólo de educação e de tecnologia de ponta em
cla a saude. informática, contando com três universidades: a Uni-

O Governo Federal tem descentralizado suas versidade Federal da Paraíba (Campus 11), a Univer-
ações com o lançamento de programas do FUNDEF sidade Estadual de Campina Grande e a FACISA, que
e do Saúde da Família. Infelizmente, em boa parte oferece cursos de Turismo Hotelaria e Comércio
dos Municípios do interior do Nordeste, particular- Exterior). '

mente do Pia~í, in:xistem aç~~s municipa.is voltadas No setor de saúde Campina Grande dispõe de
para a emanclpaçao das famlhas no sentido de que . ' . . .

. d' t É 't f' '1 d' I' d excelentes e bem equipados hospitaiS e recebe pacl-vivam Ignamen e. mUI o aCI Izer que a cu pa e o "d . C .
Governo Federal quando na realidade boa parte entes de d.,versa~ CI ~~e.s nordestinas. ?nta, ainda,

. '. ' . '. • com Hospital Unlversltano que serve de ancora para
dela e dos Governos locaiS, que, na malona, mantem d' d d I d C d M d" d. . ... o apren Iza o e a unos o urso e e IClna a
velhas praticas empregUlstas, cllentellstas e paterna- UFPB
listas, contribuindo para agravar o flagelo da seca e .
causando mais sofrimento a miríades de famílias que No setor de comunicação social, Campina
literalmente vegetam no beiral das cidades de médio Grande desfruta de dois canais de televisão - a TV
e pequeno portes do interior nordestino. Paraíba e a TV Borborema - e recebe sinais de ou-

Muito obrigado. tros canais de televisão. Tem dois jornais diários - o
O SR. CARLOS DUNGA (PTB - PB. Sem revi- Jornal da Paraíba e o Diário da Borborema -, con-

são do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputa- tando com seis emissoras de rádio, sendo três AM e
dos, Campina Grande está em festa. São 137 anos de três FM. Tem excelente serviço de telecomunicação,
emancipação política. Fundada em 11 de outubro de oriundo da TELPAlTELEMAR e da EMBRATEL.
1864 por Teodósio de Oliveira Ledo, Campina Grande Campina Grande, Sr. Presidente, Srs e Srs. De-
fica situada no topo da Serra da Borborema, Estado putados, ao longo de sua história, tem pautado tam-
da Paraíba, e é a maior cidade do interior das Regiões bém pela cultura. É a terra de bons artistas, escrito-
Norte e Nordeste do Brasil, com quatrocentos mil ha- res, poetas, violeiros repentistas, trovadores, corde-
bitantes. listas, ensaístas e cantores, muitos deles já consagra-

Seus primeiros habitantes foram os índios ariús. dos nacionalmente. Tem excelente teatro que recebe
Depois, vieram os tropeiros, que introduziram naque- elogios dos artistas e das grandes companhias tea-
la cidade o comércio do algodão, para mais tarde trais que nele se apresentam. Sua Academia de Le-
transformar Campina Grande na maior exportadora tras, a Fundação Artística Manoel Bandeira, a Casa
da cultura no País. do Poeta, o Centro Cultural, com os grupos folclóricos

O comércio do algodão trouxe, naturalmente, Tropeiros da Borborema, Acauã da Serra, Araruna,
crescimento e desenvolvimento à cidade, que passou Orígenes, Sinhá-Sinhô, Raízes, Caravela, a Orques-
a contar com eclético comércio. Surgiram bancos e, tra Sinfônica e a Banda de Pífanos dão brilho especial
mais tarde, indústrias. Campina Grande passou a ser à cultura da terra campinense.
cidade-pólo e foi denominada "Rainha da Borborema" Campina Grande é a cidade do trabalho, mas
e "Capital do Trabalho". também é festiva. Realiza todos os anos festas juni-

Hoje, apesar da crise econômica que assola o nas, o maior São João do mundo, o carnaval fora de
País, Campina Grande mantém a tradição de contar época, a Micarande e o Festival de Inverno, Danças &
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Arte, atraindo milhares de turistas de todos os recan
tos brasileiros e até do estrangeiro.

Falar sobre Campina Grande, sua gente e suas
peculiaridades me tomaria tempo de que não dispo
nho neste momento. Assim, para ser breve, na come
moração dos 137 anos de sua emancipação, quero
parabenizar o povo campinense e registrar a tenaci
dade de seus representantes na busca de desenvolvi
mento econômico, social e poHtico. Quero parabeni
zar, em especial, o Prefeito Cassio Cunha Lima, que
tem comandado a administração da cidade com espí
rito empreendedor, juvenil, responsável e, sobretudo,
tem envidado todos os esforços para continuarfazen
do Campina Grande crescer, tal como é sua caracte
rística. Hoje, o Prefeito Cassio está inaugurando uma
série de obras: pavimentação de ruas em vários bair
ros; drenagem e esgotamento sanitário da zona leste
da cidade; entrega de carros coletores de lixo; e im
plantação da Unidade Básica de Saúde da Família
em alguns bairros da periferia.

Quero ainda parabenizar as instituições religio
sas e civis, todos os que fazem o comércio, a indústria
e a imprensa falada, escrita e televisionada, enfim, o
povo campinense.

Era o que tinha a dizer.

O SR. lINCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. lINCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, S~s e Srs. Deputados, o Relatório Mundial
da Organização Mundial da Saúde - OMS trouxe re
sultados de pesquisas sobre a saúde mental e a ex
pectativa de vida saudável da população mundial.

Diz a OMS que uma em cada quatro pessoas no
mundo será afetada por desordens mentais e neuro
lógicas em algum momento da vida. Cerca de 450 mi
lhões de indivíduos são afetados anualmente por es
ses distúrbios.

O conceito de saúde mental da OMS não se res
tringe à esquizofrenia, à epilepsia e à depressão.
Abrange também os problemas relacionados com ál
cool, drogas e qualidade de vida, ou seja, condições
mínimas para vida digna e equilibrada.

Segundo a OMS, 11 % das doenças existentes
no mundo correspondem a transtornos mentais: 24
milhões de pessoas sofrem de epilepsia; 50 milhões
são esquizofrênicos; e 140 milhões são dependentes
de álcool. A depressão é a quarta doença que apare-

ce com mais freqüência, atingindo 125 milhões de
pessoas.

Ficou comprovado também que muitos países
não investem em programas de tratamento de pesso
as com transtornos mentais: 33% dos países desti
nam menos de 1% do seu orçamento para tratar des
ses indivíduos. Além disso, 43% das nações do mun
do não possuem políticas públicas sobre o tema.

Aqui no Brasil estamos longe da situação ideal,
mas o relatório da OMS nos situa como um dos úni
cos países em desenvolvimento que incluem a saúde
mental em políticas públicas de atendimento.

Foram gastos 3,5 bilhões de reais na última dé
cada com internações públicas. Existem 260 hospita
is psiquiátricos ligados ao SUS - Sistema Único de
Saúde, abrigando 65 mil brasileiros.

Entretanto, ainda é preciso mudar o modelo dos
manicômios, abrindo espaços de acompanhamento
terapêutico em vez de locais de internação. Da mes
ma forma, é necessário acabar com o preconceito
que os doentes sofrem, além de preparar melhor os
profissionais de saúde que lidam com eles.

Segundo os critérios da OMS, a expectativa de
vida saudável - índice que mede quantos anos uma
pessoa vive em boas condições de saúde - no Brasil
é de apenas 57,1 anos. Entre os países em desenvol
vimento da América do Sul, estamos perdendo para
Argentina (63 anos) e Chile (65 anos). Até a Bósnia,
que já enfrentou guerras, está melhor do que nós, ten
do expectativa de vida saudável de 63,7 anos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Concedo
a palavra ao Sr. Léo Alcântara.

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
Deputados, o Centro de Reabilitação da Rede Sarah,
em Fortaleza, finalmente foi ,inaugurado no último dia
20 de setembro, em solenidade que contou com a
presença do Ministro da Saúde, José Serra, do Go
vernador Tasso Jereissati e do Senador Lúcio Alcân
tara, um dos principais articuladores para que o so
nho de criar o Sarah em Fortaleza fosse concretizado.

A partir de agora, o Ceará conta com unidade
especializada no tratamento de lesões cerebrais e da
medula, atendendo exclusivamente pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), grande conquista de quem
não tinha recursos financeiros para custear tratamen
to dessa natureza ou, se tinha dinheiro, deslocava-se
até centros mais avançados do País.

Desde o lançamento de sua pedra fundamental,
em 1992, a construção da unidade de tratamento so-



Acabou confirmando também que Qu
intão não opinou sobre a abertura do escri
tório do Serviço Secreto americano em São
Paulo.

Onde estava o Ministro "apagadão", Dr. Geraldo
Quintão?

Outro jornal do Rio de Janeiro, Tribuna da
Imprensa, de 9 de outubro, traz matéria assinada
pelo jornalista Carlos Chagas, em que se comentam
as ausências de Quintão.

Diz a matéria:

Os comandantes-em-chefe das três
Forças não foram convocados nem ouvidos.

Muita gente acha ter sido por isso
mesmo, ou seja, para afastar os militares
das maiores decisões nacionais, que o go
verno atual criou o Ministério da Defesa.
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freu várias interrupções devido à escassez de recur- rah como "uma escola de vida". Em 1980, Nádja Pi-
sos, o que a tornou a mais cara da rede, consumindo nho Pessoa passou seis meses no Centro de Reabili-
cerca de 40 milhões de reais, três vezes o valor pre- tação de Brasília após grave acidente de carro que a
visto. Mas a espera, certamente, será recompensada. deixou com lesão medular completa e irreverslvel. Na

Em seu primeiro ano de funcionamento, o Cen- época, era uma jovem de apenas 19 anos, re-
tro de Reabilitação Sarah, de Fortaleza, terá condi- cém-aprovada no Curso de Arquitetura da UFC.
ções de realizar cerca de 1 milhão de procedimentos Nádja reconhece que aprendeu o bê-a-bá de
médicos. As instalações flsicas permitem realizar, em nova vida no Sarah Kubitscheck e que passou a ter
média, 50 mil internações/ano e 120 mil exames diag- segunda data de aniversário para comemorar. Faço
nósticos especializados. A unidade está preparada minhas as palavras da Pror Nádja Pinho: "O Sarah
para atender cem mil pacientes por ano. São 166 lei- não é apenas um hospital cuja função é tratar do paci-
tos, 33 boxes para consulta, setor de diagnóstico por ente em termos cllnicos, até porque muitos deles che-
imagem com ressonância magnética, tomógrafo, gam acometidos de problemas irreverslveis. A princi-
Doppler e Raio X Digital, laboratório de exames cllni- pai meta do Sarah é preparar aquele paciente para se
cos, setor de diagnóstico de neurofisiologia, laborató- adaptar a sua vida após o perlodo de internamento".
rio cárdio-pulmonar, além de amplos espaços para te- Parabéns, Fortaleza e todos aqueles que contri-
rapia, neuropsicologia e todas as atividades de reabi- bulram para que esse sonho se concretizasse. O
litação tão importantes no atendimento de quem teve povo do Ceará agradece.
lesão no cérebro ou na medula. Muito obrigado.

O diferencial no atendimento é que a famllia O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem revi-
pode participar do processo de reabilitação do paci- são do orador.) - Sr. Presidente, é uma honra ter V.
ente, principalmente quando se trata de criança, lema Exa presidindo interinamente os trabalhos desta
da rede desde o final dos anos 70, segundo bem lem- Casa.
brou o Cirurgião-Chefe Aloysio Campos da Paz. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, vejam o

Outro ponto que gostaria de destacar é a fi108O- que publicou o jornal O Globo, no dia 5 de outubro, na
fia de trabalho da rede: prestar atendimento a qual- coluna da Tereza Cruvinel:
quer cidadão, independente da classe social. O Cirur- F I d C Ch I

.- C h C d P f - d aan o ao ongresso, o anceerglao- hefe do Sara , ampos a az, ez questao e C I L f bo f d M' .
enfatizar que a reabilitação não é feita somente com o t e ~o Dar ac~ ~co~~rm~n. ~_que ~ In~-
suporte de modernas instalações e equipamentos, r.o a

d
e esa, ._r. era 10 uln ao

B
, na~IPa. 1-

. . . ClpoU as reunloes que evaram o rasl a In-
mas, principalmente, com a sua equipe altamente T' E t d U'd
qualificada. Para o Sarah do Ceará foram treinados vacar o lar em apoio aos s a os nI os.
270 profissionais. Onde estava o Dr. Geraldo Quintão?

Os equipamentos são de última geração e per- Continua:
mitem que a unidade de Fortaleza se conecte com as
demais unidades da rede que ficam em Brasília, Sal
vador, Belo Horizonte e São LuIs. Assim, é posslvel
acessar a qualquer momento prontuários e exames
de todos os pacientes em tratamento, para acompa
nhar a evolução dos casos. Nos mais complexos, sis
tema de videoconferência permite que os detalhes
sejam discutidos em tempo real.

Pacientes do Ceará e de Estados vizinhos já es
tão sendo beneficiados, como a garota Magdala Pi
nheiro, de 12 anos, que mora no Conjunto José Wal
ter, em nossa Capital. Todos os anos ela fazia em Bra
sflia seu tratamento médico. Agora, não precisará
mais se deslocar para esta cidade. Faz sua reabilita
ção em enfermaria infantil da unidade de Fortaleza.

Os hospitais da Rede Sarah guardam muitas e
muitas histórias de luta e de força de vontade. Profes
sora da Universidade Federal do Ceará define o Sa-
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Tem razão Carlos Chagas.
Sabemos, Sr. Presidente, que o Ministério da

Defesa foi uma imposição norte-americana. Porém,
eles não precisavam exigir tanto. Com todo o respeito
que tenho à memória de Mazaroppi, escolheram um
homem com perfil de Jeca-Tatu para ficar à frente
desse Ministério.

Depois de tantos vexames, há ainda mais um do
Dr. Geraldo Quintão, como se não bastasse o do seu
Chefe, Fernando Henrique Cardoso, ao anunciar um
morto vivo em seu pronunciamento à Nação há al
guns dias. Ontem, houve um episódio envolvendo um
passageiro inconveniente - tudo indica que era isso
-, viajando entre São Paulo e Uberlândia. Esse pas
sageiro foi detido e o Ministro Geraldo Quintão, Sr.
Presidente, saiu correndo do Ministério, foi lá ao Palá
cio do Planalto, arfando, dizer ao Fernando Henrique
Cardoso que haviam prendido um terrorista! "Convo
quem a mídia, uma coletiva, avisem o Bush: prende
mos um terrorista!"

Sr. Presidente, se, por acidente, um avião cair
no Ministério da Defesa, ou se alguém implodir o pré
dio com todos aqueles incompetentes dentro, nin
guém vai sentir falta de nada. E se isso acontecer
hoje, com um feriadão pela frente, só iremos notar al
guma coisa lá pela quarta-feira da semana que vem.

Nossas Forças Armadas não merecem tanto
descaso, tanto deboche, com esse despreparado,
esse incompetente. Um homem que foi advogado de
banqueiro por 38 anos não pode estar à frente desse
que deveria ser o mais importante Ministério de um
país sério. Só mesmo num país de corruptos e irres
ponsáveis ele pode ser considerado um excelente Mi
nistro da Defesa.

Sr. Presidente, o Dr. Geraldo Quintão nomeou
como assessores parlamentares dois bancários, que
também não entendem bulhufas das lides militares.
Aqui no Congresso Nacional ninguém fala em convo
cá-lo para esclarecer as medidas que toma. Convocar
para quê? Para ouvir o quê? A TV Globo, em dois
dias consecutivos, no programa Bom Dia Brasil, con
vidou mulheres para falar sobre estratégia militar. Por
que não entrevista o Dr. Geraldo Quintão? Por que
não chama seus assessores parlamentares bancári
os para explicar esse episódio?

Desde o dia 10 de outubro foi cortado o supri
mento de pão da 11 a Região Militar. Aqui em Brasília o
recruta não come pão de manhã, só toma café. À noi
te também, só um café aguado. Faço um apelo para o
Presidente Bush, um dos responsáveis por essa in
competência instalada nas nossas Forças Armadas:
em vez de jogar comida no Afeganistão - que eles es-

tão queimando -, jogue nos quartéis brasileiros, que
nossos soldados estão passando fome.

Como último apelo, sugiro à imprensa que pu
blique uma matéria sobre o potencial bélico das nos
sas Forças Armadas. Comparem o nosso potencial
com o do Afeganistão. Não podemos continuar desa
parelhados!

Durante o discurso do Sr. Jair Bolso
naro, o Sr. Paulo Rocha, 3° Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do art.
18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Fer
nandes.

O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
Deputados, ontem, 10 de outubro, começou a viger a
Lei n° 10.257, o Estatuto da Cidade, uma das mais im
portantes matérias que já tramitou nesta Casa. Ébem
verdade que as Prefeituras ainda precisam regula
mentar alguns tópicos da Lei, mas pontos importan
tes como a questão do usucapião urbano já vigoram
desde ontem.

Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, os funcio
nários públicos, principalmente professores de uni
versidades, estão sem salário. O Governo deixa para
esta Casa a responsabilidade de arranjar dinheiro
para reajustar os salários, mas, se nós recebemos um
Orçamento praticamente "imexível", o que fazer? É
preciso que se diga à Nação que essa é uma questão
de políticas públicas. Se o Governo Federal entende
que não há crescimento econômico, não pode au
mentar a cada dia o superávit primário. Estamos au
mentando o superávit primário para 3,5%, então mui
tos programas ficarão mesmo sem recurso. A Câmara
não pode se rebaixar, precisa mexer nessa meta de
superávit primário e encontrar recursos para o salário
dos funcionários públicos, há sete anos sem reajuste.
Temos de apoiar as universidades públicas, que man
tém a qualidade do ensino neste País.

Sr. Presidente, quero aproveitar para chamar a
atenção dos Srs. Deputados para o lobby das empre
sas de telefonia pública contra o Projeto n° 1.758, de
28 de setembro de 1999, de minha autoria, que obri
ga essas empresas a instalarem aparelho para medir
os pulsos telefônicos. Nós, consumidores, precisa
mos saber quanto estamos gastando, mas as empre
sas se reuniram e estão pressionando os Deputados.
Alguns estão pedindo vista do projeto, como o Depu
tado Alberto Goldman. Que ele dê parecer contrário



Era o que tinha a dizer.

A SRB VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/pedoB
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna tratar de as
sunto que preocupa, de forma intensa, a sociedade
do meu Estado, particularmente a de Manaus. O Dis
trito Industrial da Zona Franca de Manaus vem pro
movendo, nos últimos meses, grande número de de
missões.
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ao do Relator, mas devolva o projeto, para votação. De acordo com o maior periódico de Manaus, A
Assim a Nação saberá quem está do lado do povo Crítica, demissões no Distrito Industrial superam as
brasileiro. Não podemos ficar à mercê dessas empre- do ano passado. Os números apresentados são as-
sas, sem saber se os valores cobrados correspondem sustadores. Para que V. Exas tenham idéia, no mês de
às ligações feitas. Queremos pagar somente o que é julho, a CCE, empresa do setor de eletroeletrônicos,
real. Já estamos pagando preços absurdos, porque o demitiu nada mais nada menos do que 331 trabalha-
Governo Federal indexou a tarifa ao dólar, e ainda dores. No mês de agosto, demitiu mais 39 trabalhado-
desconfio de que as ligações domésticas estão subsi- res. A Philips, em julho, demitiu 68 funcionários, e em
diando as internacionais. agosto, 36. Outras empresas - Samsung, Philco, Gra-

É essencial que esse assunto seja discutido. Se d~ente, Sharp, Panas~ni~ e MotoHonda - também es-
o povo brasileiro não receber da Câmara dos Deputa- tao promovendo demlssoes. . .
dos o tratamento merecido, que seja rejeitado o proje- A TCE, empresa do setor de informática, de
to, mas ele precisa ser discutido na Comissão de uma única vez, demitiu 155 trab~lhadores, mais de
Ciência e Tecnologia Comunicação e Informática. 80% do seu quadro, sob a alegaçao de que uma em-

. . d '. presa pequena de informática não consegue fazer
MUito obnga o, Sr. Presidente. frente à atuação das grandes empresas que operam
O SR. WELlNTON FAGUNDES (PL - MT. Sem no País.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Depu- Sr. Presidente estou fornecendo dados oficiais
tados, o Mato Grosso tem o primeiro caso de índios uma vez que as de~issões necessitam da homologa~
sem terra. Na semana passada, acontece~ em Ron- ção do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Ama-
donópolis a quarta manifestação indfgena. Indios ori- zonas. No entanto, o sindicato só exige que sejam ho-
undos do Mato Grosso do Sul estão no Estado há de- mologadas as demissões dos trabalhadores com
zoito anos. mais de um ano de serviço. Assim sendo, não são ho-

Na última manifestação, Sr. Presidente, eles blo- mologadas as demissões dos trabalhadores que in-
quearam as BR-163 e BR-364, causando muitos gressaram nos postos de trabalho há menos de um
transtornos à região: mais de trinta quilômetros de pa- ano. Portanto, não há controle efetivo sobre elas.
ralisação, animais mortos na estrada, enfim, vários O Sindicato dos Metalúrgicos, que engloba o
problemas, tudo porque a FUNAI deixou de cumprir maior número de trabalhadores da cidade de Mana-
compromissos firmados com a população indígena, us, avalia que o número pode ser infinitamente supe-
agindo de maneira irresponsável ao deixar de demar- rior, no mínimo, 30% maior do que o divulgado oficial-
car áreas ou de indenizar os proprietários. mente.

Quero manifestar meu apoio aos nove jornalis- Citei o exemplo da empresa de informática TCE,
tas que se tornaram reféns dos manifestantes, corre- que demitiu 155 trabalhadores. Formalmente, segun-
ram risco de vida e agora estão movendo ação contra do dados do mês de setembro, a empresa demitiu 91
o Governo Federal, ou seja, mais uma conseqüência trabalhadores.
do descaso da FUNAI. Esse fato, Sr. Presidente, preocupa-nos ainda

Não só Rondonópolis, mas também Tabaporã e m~is. A Zo~a Franca ~e Manaus talvez,tenha ~ido o
Água Boa, Municípios do Vale do Araguaia, vivem polo produtivo que. ~al~ sofre~ neste Pal~ a partIr das
hoje em clima de tensão. A FUNAI faz demarcações, ~~~anças .na pohtlca Indu~tnal pro.movlda desde o
mas não indeniza os proprietários. As fazendas estão In~clo da decada de 90. Havia aproximadamente 10,0
improdutivas porque o Governo não define sua posi- mil trab~lhado~es na Zona Fra~ca de Ma~aus, e o nu-
- mero fOI reduzido a pouco maIs de 40 mil.çao.

Uma vez que as demissões continuaram - e a
Zona Franca, além da produção, tem um papel social
a cumprir -, a Assembléia Legislativa do Estado apro
vou recentemente, por unanimidade, lei que determi
na critérios para demissões. As empresas têm de pro
var que estão em dificuldades, que o faturamento di
minuiu. Uma série de critérios devem ser observados
e encaminhados à Secretaria de Indústria e Comércio
do Estado para que as demissões possam ser definiti
vamente efetivadas.
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Estamos preocupados com a obediência a essa
Lei. Pelo que parece, os empresários estão demitindo
sem seguir os critérios que determina a legislação do
Estado do Amazonas.

Em decorrência disso, encaminhamos à Comis
são de Trabalho, Administração e Serviço Público e à
Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regi
onal requerimento em que solicitamos a realização de
audiência pública para debater a questão. Não é pos
sível, Sr. Presidente, trabalhar com a possibilidade de
que aproximadamente 5 mil trabalhadores tenham
sido demitidos em um parque com pouco mais de 40
mil operários.

O caso é grave, os trabalhadores estão perma
nentemente fazendo manifestações públicas. É ne
cessário verificar se a legislação está sendo cumpri
da, de forma a evitar a continuidade das demissões.

O SR.IVAN VALENTE (PT -SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, nos
últimos dias, o mundo tem assistido aos bombardeios
das forças americanas no território do Afeganistão.

Há um mês ocorreram os fatidicos aconteci
mentos em Nova Iorque e Washington, em que mor
reram mais de cinco mil pessoas. Todo o mundo se
solidarizou com o povo americano e com as vítimas
do terror. Certamente, a população quer que os res
ponsáveis pela tragédia sejam encontrados.

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, es
tamos vendo algo inusitado: os Estados Unidos da
América convocam todas as nações do planeta para
a guerra santa, termo usado pelo Presidente George
W. Bush em pronunciamento no qual afirmou o se
guinte: "Quem não está com a política americana,
está contra ela e está com o terror".

Desta tribuna, quero registar que estamos com
a paz, contra o bombardeio ao Afeganistão, cujo povo
sofrido e pobre é vitima de guerras sucessivas. Aque
le povo que anda em farrapos, de repente, virou o
grande vilão da política mundial, enquanto nações po
derosas exibem equipamentos bélicos de primeira
geração. Está ocorrendo um massacre, um bombar
deio sem nexo.

Agora, distanciada a comoção do dia 11 de se
tembro, começa a vir à tona a realidade concreta. "Mís
seis Tomahawk estão com a validade prestes a ven
cer", disse especialista em entrevista à rede de televi
são Globo News. É preciso dispará-los porque daqui a
um ano não terão mais validade. Para dar continuidade
à corrida armamentista americana, para estimular a
economia americana, é preciso matar gente.

Os povos islâmicos se levantam contra os Esta
dos Unidos. A política do Presidente Bush, que não

fala em direitos humanos, acirra o antiamericanismo
no planeta. Vamos assistir, nos países ocidentais,
particularmente nos Estados Unidos, a brutal retro
cesso das liberdades e dos direitos civis.

O Governo americano pede às emissoras de rá
dio e televisão que censurem as notícias do Oriente
Médio e da Ásia, a fim de evitar mensagens cifradas
aos terroristas. É óbvio que o motivo real não é esse.
A mídia mundial é unânime quanto à criação de pen
samento único - a exemplo da globalização - acerca
da guerra.

Em nome do combate ao terror não se eliminam
desigualdades, mas se acirra o problema; em nome
do combate ao terror não se integram povos, mas se
aumenta mais a exclusão social, repercussão da
guerra; em nome do combate ao terror, diminuem-se
liberdades civis e políticas; em nome do combate ao
terror, exige-se maior subordinação dos países do
Terceiro Mundo; em nome do combate ao terror, extin
guem-se o multilateralismo e a Organização das Na
ções Unidas, que vem desempenhando papel coadju
vante no Iraque e na Iugoslávia.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Gover
no brasileiro não pode se submeter à lógica que o
Presidente Bush quer impor ao planeta. Pelo contrá
rio. Está na hora de mostrar posição clara e altiva no
sentido de repudiar o terror e se solidarizar com as ví
timas, mas não de se alinhar à política que dá liberda
de aos Estados Unidos para bombardear o povo do
Afeganistão e de qualquer país, com o apoio da Ingla
terra e de outras potências ocidentais, produzindo
mais miséria e exclusão social.

É preciso condenar os ataques ao Afeganistão e
defender a paz. O combate ao terrorismo se faz com
informação, igualdade social e distribuição de renda,
o que impede a ocorrência de atos desesperados.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs
e Srs. Deputados, quero chamar a atenção desta
Casa para questão que considero gravíssima: a priva
tização de até 25% dos leitos e de toda a capacidade
assistencial dos 45 hospitais universitários do País.
Nesse sentido, vem tramitando no Senado projeto de
lei que deve ser analisado com muita cautela por este
Parlamento.

Em Santa Catarina, o único hospital totalmente
público é o Hospital Universitário da UFSC, que aten
de por mês mais de 25 mil pessoas, exclusivamente,
pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Pergunto: como
fica toda essa gente, se parte dos leitos for privatiza-
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da? Obviamente, será dada preferência para pacien- Marcelo Parada - meu companheiro de escola -, do
tes particulares e conveniados. programa Escota Voluntária.

A defesa dos hospitais universitários para o Anteriormente, todas as escolas particulares do
povo é um dos motivos principais da greve dos traba- Estado haviam participado de concurso de estímulo a
Ihadores técnico-administrativos das universidades ações de cidadania, patrocinado pela emissora. Onze
federais, parados desde o dia 25 de julho. Eles defen- trabalhos foram selecionados, dentre milhares apre-
dem a universidade pública e o serviço público de sentados. A Escola Estadual Hilmar Machado de Oli-
qualidade, que sofrem processo de privatização mas~ veira, da cidade de Garça, no interior de São Paulo, foi
carado, e estão tentando impedir mais essa catástrofe a grande vencedora, com trabalho baseado em visita
em nosso País, mas a luta que estão travando não en- feita pelos estudantes às creches e asilos da região.
contra eco. Não podemos ficar indiferentes diante do O segundo lugar coube à Escola Guilherme Dumont
problema. Precisamos agir, e rapidamente, antes que Villares, da zona norte de São Paulo, com oficinas de
seja tarde demais, pois de nada adianta chorar o leite cultura.
derramado. Isso já aprendemos, a duras penas. Além disso, Sr. Presidente, o Padre Rosalvino

Na Universidade Federal de Santa Catarina Morán Vynaio, um dos grandes Ifderes religiosos de
também não se realiza mais concurso público para São Paulo, foi escolhido Educador do Ano pela Rádio
contratação de médicos e enfermeiros, e quase 36% Bandeirantes. A própria rádio iniciou, por intermédio
dos trabalhadores do Hospital Universitário já são ter- de Padre Rosalvino, campanha de arrecadação de
ceirizados. É a privatização que avança por dentro, na alimentos, brinquedos e roupas que serão entregues,
surdina, dando cabo ao pouco que ainda nos resta de no final do ano, às crianças de Itaquera, na zona leste
público neste País. Saúde e educação não podem ser de São Paulo.
fontes de lucro. Precisam ter a garantia do financia- Sr. Presidente, quero ainda registrar que, na últi-
mento público. Essa deve ser a responsabilidade de ma terça-feira, representei o Congresso Nacional na
um governo diante do povo que o elegeu. cerimônia de entrega do Prêmio Victor Civita ao "Pro-

Muito obrigado. fessor Nota 10 - Bom Professor, Um Brasil Melhor",
O 5R. NELO RODOLFO (PMDB - SP. Sem revi- concedido pela Fundação Victor Civita e pela Funda-

são do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa- ção Padre Anchieta. Foram agraciados 12 professo-
dos, na qualidade de membro da Comissão de Edu- res entre 3.700 inscritos de todo o Brasil. Estavam
cação, Cultura e Desporto da Casa, quero registrar presentes o Ministro da Educação, Paulo Renato
importantes acontecimentos verificados em meu Souza, e o Presidente da Comissão de Educação da
Estado nos últimos dias. Casa, Deputado Walfrido Mares Guia. Cumprimento

Inicialmente, destaco, com alegria, a visita do o Dr. Roberto Civita, Presidente do Grupo Editora
Ministro Francisco Weffort a Rio Claro, minha cidade, Abril, pela iniciativa, que merece nosso aplauso.
para abertura da Semana Ulysses Guimarães, oca- Por último, Sr. Presidente, comunico que, em re-
sião em que S. Et' o Ministro foi agraciado com a Me- união da bancada de São Paulo ontem realizada, de-
dalha Ulysses Guimarães - no próximo dia 15, tam- cidimos apresentar emenda criando programa de
bém receberá a comenda o Senador Pedro Simon, combate às enchentes, das quais temos sido vítimas
um dos prováveis candidatos do nosso partido à Pre- naquela Capital. Tentaremos obter, junto ao Governo
sidência da República. Federal, a liberação de 44 milhões de reais, para que

Estavam presentes, na ocasião, além do Minis- esse programa seja implantado já no próximo ano,
tro Francisco Weffort e seus assessores, o Prefeito por intermédio da Prefeitura.
Cláudio de Mauro e o Vereador Sérgio Guilherme, do Era o que tinha a dizer.
PMDB de Rio Claro. Além de abrir a Semana Ulysses O 5R. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pro-
Guimarães, S. Et' o Ministro Francisco Weffort pro- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
pôs a construção, naquela cidade, do Memorial Srs. Deputados, o programa Comunidade Ativa, do
Ulysses Guimarães, cujas obras terão início graças à Governo Federal, chegará a 550 Municípios até o final
liberação de 300 mil reais obtidos junto ao Ministério do ano. Essa é a informação oficial divulgada pela
da Cultura. Presidenta do Conselho do Comunidade Solidária, D.

Sr. Presidente, quero registrar também o lança- Ruth Cardoso. Até o momento 252 Municípios já assi-
mento feito, na última segunda-feira, pela Rádio Ban- naram os termos de compromisso, dando início ao
deirantes e pela Rede Bandeirantes de Televisão de processo de desenvolvimento local integrado e sus-
São Paulo, por intermédio de seu Diretor de Rádio, tentável.
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Dentro do programa Comunidade Ativa foi sele
cionado o Município de Pimenta Bueno, no Estado de
Rondônia, como exemplo de receita de sucesso. Mu
nicípio com 32 mil habitantes, todos os meses, repre
sentantes de associações, membros da Prefeitura e
líderes da comunidade discutem propostas para me
lhorar a vida da população. Juntos definem ações que
estão mudando a cara da cidade.

"O Fórum de Desenvolvimento Local Integrado
e Sustentável trouxe mais esperança pra gente", diz
Diones Nogueiras, um dos 63 produtores de abacaxi
de Pimenta Bueno. Definida como prioridade na
agenda elaborada pelo Fórum, uma agroindústria de
abacaxi está sendo construída com recursos da
SUFRAMA. Em breve, as frutas cultivadas na região
vão virar doces, suco, compotas e outros produtos.
Além de gerar empregos, a fábrica garantirá a venda
da produção.

Sr. Presidente, quero registrar também a decla
ração do piscicultor Carlindo Pinto Filho, morador de
Pimenta Bueno, que diz: "No começo achava que o
Comunidade Ativa era coisa de político, mas na ver
dade o Fórum está fazendo uma revolução na cida
de". A revolução não se limita a alguns setores. O
SEBRAE tem ajudado muita gente a se capacitar
para um emprego.

Na área da saúde, novas ações foram desenvol
vidas para melhorar o atendimento. Em parceria com
o programa REFORSUS, do Ministério da Saúde, a
Prefeitura conseguiu 700 mil reais para reequipar o
hospital do Município.

Há grande preocupação também com os assen
tamentos do Município. As 57 famílias que moram no
assentamento Formiguinha, por exemplo, receberam
recursos do INCRA, Banco do Brasil e BASA. Das
barracas de lona, mudaram-se para casas. É a reali
zação de um sonho depois de mais de 20 anos em
Rondônia, descreve Welda, representante do assen
tamento.

Todos sabem que ainda há muito por fazer. Mas o
sucesso que o programa Comunidade Ativa alcançou,
especificamente no Município de Pimenta Bueno,
unindo a população para lutar pelo desenvolvimento
da cidade, é mérito de toda a comunidade, juntamente
com a Prefeita de Pimenta Bueno, Inês Zanol.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sf'ls e Srs. Deputa
dos, a sociedade sul-mato-grossense está em festa.
Apesar das situações adversas que tem enfrentado, o
Estado comemora hoje a data da divisão do antigo
Estado do Mato Grosso.

Neste momento, vivemos a experiência de um
governo popular, após 20 anos de desmandos. Cria
do livre de débitos, o Estado tinha condições de se
tornar, nesses seis anos, um dos mais desenvolvidos
da Federação. Porém, teve administrações que trata
ram com desrespeito o dinheiro público.

Mas há dois anos e oito meses Mato Grosso do
Sul tem tido a oportunidade de experimentar aquilo
que a sociedade sempre almejou: um governo de in
clusão social; de respeito à cidadania; de respeito ao
índio, ao negro, às mulheres; enfim, um governo que
respeita a sociedade, no sentido etimológico da pala
vra, e que permite ao cidadão exercer seus direitos.

Várias ações de inclusão social foram desenvol
vidas, entre elas a criação do FIS e do FUNDERSUL,
para cuja implantação o Governo Popular precisou ter
coragem e habilidade política, sobretudo para o apoio
de toda a Assembléia Legislativa do Estado. Esse
Fundo visa à recuperação de estradas de Mato Gros
so do Sul, principalmente vicinais, de maneira que a
produção possa ser escoada, em benefício da popu
lação.

Como disse, a sociedade sul-mato-grossense
comemora mais um aniversário da divisão do antigo
Estado do Mato Grosso, desta vez sob a administra
ção consolidada do Governo Popular, que faz com
que o cidadão sinta-se respeitado, em função dos
programas que tem implantado.

Parabéns Mato Grosso do Sul! Parabéns Gover
no Popular! Parabéns Partido dos Trabalhadores, por
estar no comando do Mato Grosso do Sul, juntamente
com a coligação que elegeu o Governador do Estado.
A sociedade sul-mato-grossense orgulha-se de poder
comemorar o dia da divisão do Estado com um Go
verno Popular.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
mandar um abraço fraterno aos sul-mato-grossenses,
em especial aos de Dourados, minha cidade, e de
toda a região.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Deputado
João Grandão, este Presidente, sul-mato-grossense
como V. Exa, quer também cumprimentar seus conter
râneos. Apesar dos Governos, o povo do Mato Gros
so do Sul continua ordeiro e trabalhador.

Durante o discurso do Sr. João Gran
dão, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Marçal Filho, § 2° do art. 18 do Regimento
Intemo.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Com a pa- produtos. Esse é historicamente um setor da produ-
lavra o Deputado Coriolano Sales. ção que gera emprego e renda e que ajuda a minimi-

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Sem zar os gravíssimos problemas nacionais, sobretudo a
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Depu- miséria no campo, que se tem constituído na maior
tados, no contexto do endividamento rural brasileiro, chaga do nosso País.
sobressai a dívida da cafeicultura, em particular a do Então, mais uma vez dirijo apelo ao Governo Fe-
sudoeste da Bahia, região que, em função de suces- deral, em especial ao Ministro da Fazenda, no sentido
sivos anos de seca e da falta de investimentos, en- de que estejam prontos para uma negociação mais
contra-se em situação deplorável. Hoje, é alto o endi- ampla, em benefício da cafeicultura brasileira, parti-
vidamento dos produtores da região, fato que precisa cularmente a do sudoeste da Bahia, região onde, em
ser objeto de análise mais meticulosa por parte do 1969, se iniciou um plano para revigoramento de ca-
Governo Federal. fezais, que permitiu ao setor, a partir de 1975, gerar

Encaminhei ao Presidente da República, há cer- milhares de empregos. Infelizmente, hoje, o número
ca de dois meses, longo e profundo memorial em que de empregos diminuiu bastante, por causa da seca.
destaco os itens desse endividamento e peço aten- Faz-se necessário inclusive um plano de recuperação
ção ao Governo Federal, em particular ao Ministério hídrica, para garantir a irrigação de milhares de hec-
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para o exa- tares de cafezais do sudoeste da Bahia.
me da performance dessa dívida, dos motivos que Muito obrigado.
levaram a esse endividamento e das dificuldades que O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
impedem seu pagamento pelos cafeicultores daquela do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados,
região, que abrange Vitória da Conquista, Barra do reproduzo, a seguir, as considerações do Presidente
Choça, Encruzilhada, Planalto e Itambé, entre outros da Associação dos Cafeicultores da Região de Cara-
Municípios, grandes produtores de café no contexto tinga - ACARC, Narcélio Mendes Ferreira, a respeito
da produção cafeeira baiana. da grave crise enfrentada atualmente pelo setor cafe-

Ontem, Deputados ligados à cafeicultura estive- eiro do País, que considero bastante pertinentes e
ram reunidos com o Presidente da República. Destaco com as quais concordo.
o trabalho do Deputado Silas Brasileiro, que nesta As atividades agrícolas têm recebido, nos paí-
Casa vem liderando esse grupo, e da Comissão de ses desenvolvidos, toda série de estímulos e de in-
Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados, centivos financeiros e fiscais. Tal tratamento diferenci-
que vem lutando pela prorrogação dos prazos para pa- ado se deve tanto ao reconhecimento do elevado ris-
gamento de dívidas da área rural em nosso País. co que a atividade enfrenta quanto ao relevante papel

É preciso entender, Sr. Presidente, que a cafei- social que desempenha. No Brasil, ao contrário do
cultura não vai atravessar bem os problemas se não que ocorre no mundo, sofremos a falta de política
forem prorrogados os prazos para pagamento de dívi- agrícola séria que permita o desenvolvimento dessa
das - deveriam ser pagas em até vinte anos - e sem o importante atividade econômica, sem sobressaltos e
rebaixamento da taxa de juros para 3% ao ano. Sem temores.
isso, sem política de investimento e sem política per- O êxodo rural que incha nossas metrópoles e
manente de custeio dificilmente a cafeicultura nacio- traz transtornos sociais de difícil solução tiveram sua
nal conseguirá atravessar as gravíssimas dificulda- origem na expulsão do homem do campo por falta de
des que enfrenta neste momento. Primeiro, a queda política agrária que buscasse criar condições para evi-
no preço do café. O preço muito baixo quase não per- tar o pernicioso fenômeno social, de suma gravidade.
mite que se ultrapassem os custos normais de produ- Sr. Presidente, Srs. Deputados, diante do triste
ção. Segundo, a concorrência em âmbito internacio- quadro que vivemos é a cafeicultura, especialmente a
nal. É crescente a produção no Vietnã do Norte e na não mecanizada, que se tem destacado na tarefa de
Indonésia. O Governo brasileiro precisa estar atento a melhor distribuir a renda e de reter a emigração de-
essas alterações no plano internacional, porque elas sordenada.
vão acabar gerando ainda maiores dificuldades para Nessas regiões, durante a colheita, o dinheiro
a cafeicultura brasileira. circula abundantemente, e o comércio vive dias de

Sr. Presidente, não podemos nos esquecer de euforia. O trabalhador rural, os pequenos produtores
que o setor da cafeicultura nacional é largamente dis- e os parceiros agrícolas aproveitam a oportunidade
ponível para a geração de emprego e renda, no cam- para auferir rendimento extra com o qual realizam
po e na cidade, com a transformação industrial dos seus sonhos de consumo.
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A colheita do café de montanha se reveste, po
rém, de características próprias que exigem dos re
presentantes do Congresso Nacional inteligência e
observação para que não se criem dificuldades para
sua realização e não se prejudiquem os trabalhado
res nos seus mais sagrados direitos.

Ao trabalhador deve ser dado o direito de traba
lhar onde, quando e pelo tempo que quiser. A remu
neração por produção é o sistema preferido pelos tra
balhadores. Nessa modalidade de pagamento, ele
tem a oportunidade de obter rendimentos superiores
aos normalmente pagos aos diaristas, além de ter a
flexibilidade de horário. Como grande parte da
mão-de-obra é constituída de pequenos proprietári
os, é comum a dona de casa, depois de cumprir seus
afazeres domésticos, juntar-se aos seus familiares na
colheita de café. É comum também os pequenos pro
prietários colherem seu café durante uns dias da se
mana e, depois de encherem seu terreiro, irem para
as propriedades vizinhas colherem por produção. Ou
tras vezes, o trabalhador safreiro é informado de que
existem lavouras rendendo mais por dia. Sem aviso,
ele abandona a lavoura onde está trabalhando e vai
para a que julga lhe propiciar mais rendimentos.

Diante dessa realidade que os tecnocratas des
conhecem, não se pode ficar preso ao sistema rígido
e burocrata determinado pela legislação atual. Leis
devem ser feitas levando-se em conta os fatos reais e
devem dar condições para serem cumpridas por to
dos, grandes ou pequenos, sob pena de se transfor
marem em letra morta ou instrumento de perseguição
a reduzido grupo de visados.

O produtor rural, especialmente o cafeicultor,
não quer prejudicar o trabalhador em nenhum dos
seus direitos, mas também não quer ficar à mercê de
situação que o obriga a cometer ilegalidades se qui
ser levar adiante sua colheita.

O Legislativo é formado por pessoas que repre
sentam nosso povo e têm a obrigação de pesquisar,
in loco, o funcionamento de determinada safra para
elaborar lei justa e funcional para ambas as partes.

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei
n° 3.811, de 27 de novembro de 2000, protocolado na
1a Secretaria da Mesa Diretora da Câmara dos Depu
tados em 28 de novembro de 2000, de iniciativa do
Poder Executivo, que aponta caminho para a solução
do impasse.

No art. 2° do referido projeto de lei propõe-se
acrescentar à Lei n° 5.889, de 1973, o art. 14-A, dis
pensando a anotação na Carteira de Trabalho e Previ
dência Social no caso de contratos de safra inferior a
29 dias, desde que se observem as condições previs-

tas nos incisos do artigo. Tal decisão foi acertada en
tre o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Ru
rais e o Presidente da Associação dos Cafeicultores
da Região de Caratinga.

Considerando que a safra de café dura de 90 a
120 dias, aproximadamente, necessária se torna a
apresentação de emenda ampliando o prazo de 29
dias para, pelo menos, 90 dias. Conforme se verifica
no que dispõem os incisos I, 11 e 111 desse artigo, os di
reitos do trabalhador serão respeitados, e o contrato
de safra será feito com autorização em convenção ou
acordo coletivo, não sendo prorrogável.

Ano que vem, nova safra estará sendo realiza
da. Torna-se urgente a votação da matéria, de forma a
permitir que produtores e trabalhadores trabalhem
com mais tranqüilidade, sem o temor de estarem
transgredindo a Lei.

Sr. Presidente, outra grande preocupação que
aflige a classe produtora rural é a vontade do Governo
em aumentar, assustadoramente, as multas por infra
ção ao disposto na Lei n° 5.889, de 1973. As penalida
des devem ser fixadas levando-se em conta o conjun
to dos produtores de nosso País. Não se pode estabe
lecer a pena considerando a situação financeira de
pequeno grupo de privilegiados que dispõem de ele
vados recursos financeiros. A maioria dos nossos pro
dutores rurais é constituída por pequenos e médios
proprietários, para os quais a multa de R$380,00 por
empregado em situação irregular é demasiadamente
alta e pode levá-los à falência, especialmente na sa
fra, quando se usa muita mão-de-obra temporária.

Como se pode verificar pelo disposto no art.
14-A, a dispensa da assinatura da Carteira de Traba
lho é possível apenas para os trabalhadores sarrei
ros, cuja consonância no trabalho impede que se
cumpram os trâmites exigidos para o registro em car
teira e que onera os custos da mão-de-obra, sem ne
nhum benefício para o trabalhador.

A Lei n° 5.889, no seu art. 18, redação final, pre
via multa de um salário mínimo por empregado em si
tuação irregular, limitando o § 2° desse artigo a multa
a quatro salários mínimos, no caso de o infrator ser
primário. A Lei tinha funções educativa e punitiva, não
se excedendo na graduação da pena. A modificação
proposta pelo Governo no art. 1° do Projeto de Lei n°
3.811, de 2000, agora implementada pelo art. 4° da
Medida Provisória n° 2.164-40, de 27 de julho de
2001, não deve ser aceita por esta Casa.

As emendas à Lei n° 5.889, previstas no Projeto
de Lei n° 3.811 e na Medida Provisória n° 2.164-40,
não levam em conta a realidade econômica da maio
ria dos nossos produtores rurais e precisam ser rejei-
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tadas. Caso seja mantido o projeto na forma proposta O Código Eleitoral estabelece a obrigatoriedade
pelo Governo, graves injustiças serão perpetradas de rodízio entre juizes eleitorais e o critério de antigüi-
contra a classe dos produtores rurais, que têm, com dade para o preenchimento de vagas. O que aconte-
sacrifício incomensurável, contribuído para a estabili- ce no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia? Não estou
dade econômica do nosso País e para a melhor distri- generalizando, porque não são todos os casos, mas
buição da renda nacional. muitos dos juizes eleitorais que estão exercendo esse

Espero que esta Casa se sensibilize com o pro- mún~s nã<: são ~~ mais .antig~s, o que dá margem a
jeto, especialmente neste momento em que a cafei- manlp~laçao polltlc~ e, Incluslv~, a ameaça~. Esses
cultura brasileira vive um dos momentos mais graves fatos sa? ~o~onheclmento do Tnbunal. O eleitora?? e
de sua história, talvez semelhante à queima de café a subst~t~lçao representam um terço dos sala~lo~
em 1945 Era o que tinha a dizer desses JUizes. Felizmente acabamos com a SUbStltUI-

. . ção, incorporada ao salário por meio de recente proje-
. _O SR. NELSON PELL~GRINO (PT - BA. Sem to de lei aprovado na Assembléia Legislativa. O eleito-

revlsao. d~.orador.) - Sr..Presldente, S~.s e S!s. Depu- rado ainda é instrumento de pressão sobre o juiz,
tad?~, InI~lalmente, .reglstro nossa s.atlsfaçao com a quando não de manipulação. Isso se deve ao fato de
notlc~a veiculada hOJe de ~ue o Presidente Fernando esses juizes, ligados ao grupo do ex-Senador Antonio
Hen~lque Cardoso encaminhou ont~~ ao_Congresso Carlos Magalhães, serem indicados estrategicamen-
Nacional men~age~ propondo a r~tlflcaç.ao do Trata- te nessas eleições. O critério de antigüidade elimina-
do que ~ Brasil assinara para adenr ao Tnbunal Penal ria esse tipo de manobra política. Embora antigos,
Internacional. muitos juizes honestos não são indicados para o TRE

Essa é uma luta da Comissão de Direitos Huma- baiano, porque não são da confiança do poder polfti-
nos, que presido. Para que o Tribunal Penallnternaci- co dominante no Estado.
onal passe a existir terá de contar com a ratificação de Nesse sentido o Partido dos Trabalhadores e a
60 países. Hoje conta apenas com a adesão de 39, e Associação dos M~gistrados da Bahia - AMAB re-
o Brasil pode ser~ quad~agés!~o. ~~~ ~penas cons- presentaram junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que
taremos da relaçao de slgnatanos iniCiaiS como tam- reconheceu a irregularidade e determinou que o
bém poderemos interferir na formação do Regimento TRE preenchesse as vagas pelo critério de antigüi-
Interno do próprio Tribunal. dade. O que fez o desembargador Amadiz Barreto?

É muito importante lutarmos pela instituição do Baixou resolução acatando a determinação do TSE,
Tribunal Penal Internacional. Caso estivesse em vi- que estabelecia a antigüidade como critério para
gor, Osama Bin Laden poderia ser levado às barras preenchimento de vagas nos cargos de juiz. Porém,
desse Tribunal, o que evitaria gastos de bilhões de logo a seguir, num parágrafo único, esse mesmo de-
dólares numa guerra contra miseráveis. Aliás, os sembargador prorrogou o mandato dos atuais juízes
Estados Unidos haviam assinado o Tratado, mas o por um ano. Esse vergonhoso arranjo permitirá aos
Presidente George W. Bush mandou retirar a assina- atuais juízes eleitorais, nomeados ao arrepio do cri-
tura, o que significa retrocesso na sua administração. tério da antigüidade utilizado pelo Tribunal Superior
Ao contrário, se deseja justiça, tinha de denunciar, uti- Eleitoral, como estabelecido no Código Eleitoral, fi·
lizando o instrumento correto. É desta maneira que o carem mais um ano, justamente o período de apura-
terrorismo deve ser combatido. Não somos favoráveis ção das próximas eleições. Trata-se de manobra
a ele como metodologia para resolução dos conflitos inadmissível, inconcebível, inaceitável. Por isso re-
políticos. Os Estados Unidos deveriam dar exemplo presentamos no TSE.
assinando e ratificando o Tribunal Penal Internacio- Como disse há pouco o Deputado Saulo Pedro-
nal, que julgaria terroristas com isenção, em todo o sa, também formaremos uma Comissão de Deputados
mundo, evitando essa justiça que os americanos in- baianos, para, na próxima semana, ir conversar com o
sistem em instituir e que, às vezes, custa a vida de Ministro Nelson Jobim, a quem indagaremos sobre
muitos inocentes. quem manda na Justiça Eleitoral, se a Lei, se o TSE,

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. se o arbitrário desembargador Amadiz Barreto, que
Como bem citou o Deputado Saulo Pedrosa, mais desrespeita, com essa manobra, resoluções do Tribu-
uma irregularidade foi praticada pelo Tribunal Regio- nal Superior Eleitoral e o próprio Código Eleitoral.
nal Eleitoral do Estado da Bahia, desta feita por inter- Quero deixar registrado nosso protesto. Não va-
médio de seu Presidente, o desembargador Amadiz mos nos calar diante dessa irregularidade. Vamos 50-

Barreto. licitar ao Tribunal Superior Eleitoral que exija do TRE
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baiano o cumprimento do Código Eleitoral e das reso
luções do Tribunal Superior Eleitoral, nomeando juí
zes eleitorais com base no critério legal da antigüida
de. Só assim o Estado da Bahia terá, ano que vem,
eleições limpas, ao contrário das passadas, quando
aconteceram muitos problemas.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, a guerra dos negócios, há muito estabe
lecida no agribusiness, mostra mais uma vez sua
verdadeira face, os verdadeiros interesses que pre
valecem e desnudam a propaganda dos benefícios
dos transgênicos. O mercado é a grande preocupa
ção das empresas do ramo. Hoje, dada a incerteza
de negócios com a soja transgênica em países euro
peus, alguns exportadores admitem que o Governo
assumiu a posição mais acertada ao impedir o plan
tio de transgênicos.

Quero aqui fazer uma correção e uma justiça às
ONGs e à sociedade brasileira, pois foram elas efeti
vamente que impediram a propagação indiscrimina
da, não fiscalizada e criminosa da soja transigência (e
dos demais plantios de OGMs) que empresas como a
Monsanto tanto se esforçaram em produzir no Brasil.

Esforçaram-se a tal ponto que obtiveram, como
no caso da Monsanto, através de diversos contratos
lesivos ao País e à agricultura brasileira, celebrados
com a EMBRAPA entre 1997 e 2000, a entrega de to
das as variedades de soja desenvolvidas ao longo
dos últimos anos, ou seja, sementes adaptadas às
condições ecológicas brasileiras, para que sejam
transformadas em sementes transgênicas, resisten
tes ao herbicida Roundup.

O Roundup tem como princípio ativo o glifosa
to, que gera as conhecidas vítimas da fumigação,
como comprova material que solicito seja anexado a
este pronunciamento (veja-se foto de criança com o
corpo manchado em decorrência de contaminação
no endereço da internet http://www.viaalter
na.com.co/fotos.htm).

Sr. Presidente, o grupo de empresas que está
querendo dominar o mercado de alimentos no Bra
sil, disseminando e contaminando a produção e a
comercialização com sementes e produtos genetica
mente modificados, não o faz pelo caráter social da
questão, como falaciosamente apregoa, mas pelo
aspecto financeiro do lucro, do negócio.

Em tempo, o debate que gradativamente pas
sou a fazer parte do quotidiano da população vem
impondo ritmo diferente a esse processo e, hoje, o
mercado consumidor exige conhecer que alimento

está comprando. E tem mais: exige alimentos puros,
sem transgenia, sem suspeita de contaminação,
com a segurança de que não afetará a saúde huma
na e o meio ambiente.

A diferença de preços entre produtos transgê
nicos e não-transgênicos marca a real dimensão do
problema: a diferença de preços entre o farelo de
soja brasileiro e o argentino no mercado internacio
nal atinge US$20 a tonelada. No caso da lecitina de
soja, a brasileira chega a valer o dobro da produzida
pela Argentina. Assim, várias empresas difusoras de
transgênicos amargam uma incerteza e fazem as
contas do custo com transgênicos. As empresas te
mem a perda de mercado. Importadores da Ásia e
de vários outros países da Europa querem ter certe
za de que importam gêneros isentos de transgenia,
em virtude da pressão de seus consumidores.

Em matéria publicada no jornal Valor Econô
mico, de 4 de outubro, a questão dos alimentos ge
neticamente modificados é exposta claramente.
Empresas americanas admitem que as exportações
de soja e derivados do país estavam sofrendo o im
pacto da concorrência nãotransgênica. "Os sul-ame
ricanos, em particular, tomaram alguns negócios an
tes supridos pelos EUA (...) na Europa, na Coréia e
no Japão".

Assim, apesar do Governo e de sua política eco
nômica submissa aos interesses externos, o Brasil
desponta como uma "área livre de transgênicos, con
fiável em termos de produtos alimentares".

Este posto duramente conquistado pela socie
dade vem sendo, no entanto, combatido pelo Gover
no, quer pelo comportamento débil e inócuo de suas
fiscalizações, quer pelo não-reconhecimento da prá
tica das empresas de agribusiness de desdobrarem
campos de experimentos transgênicos anteriormen
te implantados e hoje proibidos, quer pela determi
nação de impor a rotulagem antes mesmo de a soci
edade brasileira discutir exaustivamente o assunto e
possuir a garantia da área científica de que essas
alterações não afetam o meio ambiente nem consti
tuem perigo para a saúde da população.

Creio, Sr. Presidente, que é hora de este Go
verno respeitar as decisões do Judiciário e do Legis
lativo e procurar aprender a lição que a sociedade
brasileira vem dando no sentido da cautela com o
uso de tecnologias ainda carentes de maior tempo
para sua disseminação no mercado.

Era o que tinha a dizer.

MATERIAL A QUE SE REFERE O
ORADOR:



• A soja transgênica Roundup Ready da Mon
santo, dizem seus defensores, diminui o uso
de agrotóxicos na lavoura.

• Diminui sim. Ao aumentar as vendas do herbi
cida Roundup, ela diminui o uso dos agrotóxi
cos dos concorrentes da Monsanto.

• Com a mesma desfaçatez dizem os defenso
res do glifosato (princípio ativo do Roundup)
que este agrotóxico - também obviamente da
Monsanto - é tão inofensivo como um deter
gente de louça.

• É verdade também, enquanto o glifosato não
nos entra pela pele. Para tanto, o glifosato
vem embalado numa formulação química ter
rivelmente tóxica com (entre outros compo
nentes) o surfactante POEA, que faz o glifosa
to penetrar pelos tecidos.

Como resultado, temos as conseqüências regis
tradas em fotografias entre vítimas da guerra química
da Monsanto e do Governo norte-americano na Co
lômbia.

Vejam as fotos dramáticas da Colômbia (ou veja
os links diretos na matéria no final desta mensagem):

http//www.viaalterna.com.co/fotos.Htm

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs.
Deputados, para aqueles que insistem no terrível ví
cio do tabagismo não adiantam apenas os costumei
ros e fortíssimos argumentos que a mídia tem mostra
do; não bastam as muitíssimas pesquisas científicas
revelando que o cigarro tem levado milhões de pesso
as a estados deploráveis de doenças, não só os que
dele fazem uso direto, mas, infelizmente, causado
inúmeros males àqueles chamados fumantes indire
tos, ou fumantes passivos; tampouco bastam as res
trições às propagandas de cigarro ou dos locais onde
se pode fumar.

Para aqueles que querem a morte, Sr. Presiden
te, Srs e Srs. Deputados, não basta nada. Nós pode
mos mostrar com fatos, ilustrar com exemplos, instruir
com pesquisas, mas ainda teremos milhões e mi
lhões de pessoas tombando ante a maior causa evitá
vel de morte no mundo inteiro, principalmente no nos
so Brasil, o tabagismo.

Não podemos deixar de falar nem de elaborar e
aprovar Leis que inibam a continuação desses crimes
que campeiam à luz do dia em nosso País. Acredita
mos que a conscientização é um processo contínuo
de orientação àqueles que fazem uso do cigarro.
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Roundup: as vítimas da fumigação (Colômbia) Pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer,
nos Estados Unidos, descobriram que a cegueira ge
nética, que afeta 11 milhões de pessoas, só naquele
país, pode ser causada pelo tabagismo. Outra pesqui
sa realizada no Japão, com 138 pessoas entre 50 e
69 anos de idade, constatou o risco que o fumo repre
senta para a visão, sobretudo nos mais idosos. Os ci
entistas japoneses chegaram à conclusão de que os
fumantes têm três vezes mais chances de desenvol
verem perda da visão ligada ao envelhecimento do
que os não-fumantes.

E, para aqueles que ainda teimam em "glamou
rizar" o uso do cigarro, trago outra notícia: pesquisa
publicada no diário científico Fertilidade e Esterili
dade revela uma grande degradação na qualidade do
espermatozóide devido à ação do tabaco, que age
sobre o plasma seminal. Segundo pesquisadores do
Instituto de Andrologia, de Lexington, e do Centro de
Medicina para a Reprodução, de Kentucky, o esper
matozóide obtido junto aos não-fumantes foi exami
nado e considerado superior ao dos fumantes.

Se só essas pesquisas tivessem sido divulga
das até hoje, elas já seriam, por si só, contundentes o
bastante para que homens e mulheres tivessem estí
mulo para parar de fumar, mas existem mais pesqui
sas, Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados.

É sabido e muito difundido pelos antitabagistas,
principalmente pelo professor e Deputado Elias Mu
rad, presente neste plenário e que tanto tem trabalha
do no Brasil em favor da saúde, que na fumaça do ta
baco são encontradas 4 mil e 700 substâncias quími
cas diferentes, principalmente a nicotina, o monóxido
de carbono e o alcatrão. Essas substâncias são res
ponsáveis diretas por 30% das mortes por câncer;
90% das mortes por câncer de pulmão; 25% das mor
tes por doença coronariana; 85% das mortes por do
ença pulmonar obstrutiva crônica; 25% das mortes
por doença cerebrovascular.

Segundo tendências apresentadas no relatório
"Estimativas da Incidência e Mortalidade por Câncer
no Brasil", Sr. Presidente, cerca de 15 mil 145 pesso
as morrerão de câncer de pulmão e 22 mil 350 de
câncer de estômago, nos próximos meses ou anos,
no Brasil, devido ao uso do cigarro.

Ao trazer tudo isto, deixo meu protesto pelas vi
das ceifadas por este mal que tanto aflige a humani
dade e principalmente o Brasil. Que esta Casa seja
mais severa na elaboração e aprovação de Leis que
inibam esses assassinatos por empresas como a
Souza Cruz, em nosso País.

Era o que tinha a dizer.



o SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Eunício Oliveira.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs e
Srs. Deputados, no próximo dia 12, o País inteiro co
memora o Dia da Criança. Gostaria de aproveitar
essa data para fazer um registro especial no Congres
so, local da maior importância e que, tenho certeza,
saberá ampliar a minha voz, no assunto que agora
passo a tratar.

Com muita honra venho à tribuna para falar que
autoridades e organizações, tanto governamentais
quanto não-governamentais, estão de parabéns pela
vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. O
Estatuto representou uma revolução no campo jurídi
co e social, transformando a criança e o adolescente
em sujeitos de direitos. Essa foi a grande conquista.
Mais de uma década depois, porém, temos ainda mu
ito a fazer. E este é o momento oportuno para fazer
mos um balanço dos avanços e projetarmos metas.

É preciso ter sempre em mente que lugar de cri
ança é na escola; é Lei. Mas o trabalho infantil é ainda
hoje uma triste realidade. Quase 3 milhões de crian
ças e adolescentes entre 5 e 14 anos - 5 anos de ida
de, Sr. Presidente - trabalham em todo o Brasil. Eles
estão nas lavouras das propriedades rurais, nas olari
as, nas carvoarias. Estão nos sinais vendendo balas
ou lavando pára-brisas. Estão em lares de estranhos
prestando serviços domésticos. Pesquisas apontam
ainda que 45 mil crianças e adolescentes vivem e tra
balham nos lixões espalhados pelo País. Muitos nas
ceram lá. O trabalho infantil é responsável pela maio
ria dos casos de repetência e evasão escolar. Traba
lhando precocemente, essas crianças comprometem
seu desenvolvimento físico, moral e intelectual, carre
gando o fardo de ajudar no sustento da família, insu
portável para a pouca idade.

As estatísticas sobre o trabalho irregular infantil
são assustadoras. Segundo o Mapa de Indicativos do
Trabalho da Criança e do Adolescente divulgado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, existem 3,8 mi
lhões de crianças em situação irregular de trabalho.

Outro dado alarmante divulgado informa que
58,90% da mão-de-obra do setor agropecuário são
crianças. Essa situação somente será alterada com o
estímulo à educação. Um dos projetos mais importan-

49584 Sexta-teira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

Durante o discurso do Sr. Lincoln Por- tes e que já apresenta efeitos é a implementação do
tela, o Sr. Marçal Filho, § 2° do art. 18 do Programa Bolsa-Escola, administrado pelo Ministério
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi- da Educação, que concede ganho mensal para famíli-
dência, que é ocupada pelo Sr. Roland La- as que mantenham seus filhos na escola. É preciso
vigne, § 2° do art. 18 do Regimento Interno. reconhecer a competência do Ministro Paulo Renato.

São inúmeros os estudos que comprovam a efi
ciência dessa política na fixação das crianças de bai
xa renda na escola. Não basta apenas a fiscalização
do Ministério do Trabalho aplicar multa, pois o traba
lho infantil é muitas vezes indispensável para a so
brevivência das famílias de baixa renda. Devem, por
tanto, ser implementados e criados novos incentivos
para que a criança estude. Manter a criança na esco
la proporciona melhores oportunidades de trabalho
no futuro, melhor qualificação para um mercado de
trabalho cada vez mais exigente. É o tipo de investi
mento que terá, no médio e longo prazo, o retorno
esperado, com adultos mais instruídos e preparados
para o mercado de trabalho e com ampla noção de
cidadania.

Hoje temos bons programas voltados para a cri
ança, mas ainda há dificuldades: ainda temos o traba
lho infantil; a baixa renda ainda afeta o atendimento à
criança; apenas 4% das crianças em todo o Brasil
concluem o primeiro grau, embora haja Estados em
que esse percentual é maior. Os adolescentes preci
sam concluir o segundo grau, precisam da profissio
nalização.

Há mais de cinqüenta anos, desde a promulga
ção da Declaração Universal dos Direitos do Homem,
já se reconhece, entre as prerrogativas inerentes à
condição humana, o direito à educação. E esse reco
nhecimento resulta não apenas do empenho da soci
edade moderna em concretizar princípios éticos de
solidariedade e justiça social, mas também da aplica
ção de um raciocínio de cunho puramente utilitário,
cujo objetivo é garantir a sobrevivência e a perpetua
ção de nosso modo de vida.

É também por esse motivo que hoje se pode ob
servar reconhecimento praticamente unânime a res
peito da necessidade de educação de qualidade, uni
versal e vigorosa o bastante para preparar crianças e
jovens para o desempenho de tarefas cada vez mais
complexas, no futuro, não somente por uma questão
de justiça, não apenas como decorrência lógica de
um conjunto de princípios morais, mas também pela
visão utilitária.

O Brasil fez inserir em sua Constituição, como
princípio basilar, o direito a educação pública, univer
sal e gratuita. São todos problemas já exaustivamente
identificados e diagnosticados, Sr. Presidente, proble
mas cujas soluções encontram-se por demais debati-
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das. Falta apenas um pouco mais de conscientização, Minha cidade, Dourados, tem-se tornado pólo
a respeito da importância de medidas que instituam de educação - onde estamos consolidando a cidade
um programa viável de desenvolvimento do País, de universitária - e pólo de saúde.
forma que lhe seja possível inserir-se sobe~a~~ e dig- Em relação ao turismo de negócio e à prestação
namente no mundo que se desenha para o IniCIO des- de serviços, Mato Grosso do Sul vem procurando de-
te século. senvolver sua vocação, ao lado do que já vinha fazen-

Muito obrigado. do na agricultura e na pecuária, buscando alternati-
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Sem revi- vas de desenvolvimento e de progresso.

são do orador.) - Sr. ~resid~nte, ~r~s. e Srs. Deputa- Há muitos problemas na área da administração
dos, comemora-se hOJe o aniversario de Mato Grosso estadual, motivando, a cada dia, manchetes nos jor-
do Sul. Era um Est~d.o.u~o, forma~o apenas por Mato nais, como a de ontem, do jornal Folha de S.Paulo.
~rosso, .quando fOI dividido em dOIs: Mato ~rosso, ca- Ainda assim, estamos conseguindo, através do esfor-
pltal CUiabá, e Mato Gr.?sso do Sul, caP.ltal Campo ço de seu povo, levar Mato Grosso do Sul a ocupar lu-
Grande.. For~ou-se entao um .Estado pUjante e. de- gar de destaque.
senvolvlmentlsta, com economia baseada na agncul- ... _
tura e na pecuária. No campo POlltICO, alem da representaçao atu-

Nós, cidadãos sul-mato-grossenses, queremos ante de toda a bancada parlamentar federal, há,o Se-
mostrar o nosso contentamento. É verdade que o nador Ramez !e~et,. sul-mato-grossense ~e Tres La-
Estado de Mato Grosso do Sul não vive sua melhor goas, na Presldencla do Congresso Nacional. Sem
fase. Inocultáveis são os acontecimentos na área da dúvida, isso dá ao Estado maior estatura política, e te-
educação, com seguidas greves de seus profissiona- m~s de apr~veitar esse bom momento para levar
is, além do aumento dos índices de criminalidade nos açoes federaiS ao Estado.
últimos anos. Cidades como Dourados, onde resido, Gostaria de cumprimentar todos os sul-mato-gros-
não viviam essa onda de seqüestros e de assaltos à senses e deixar meu abraço a eles.
mão armada. Mas nem por isso poderíamos deixar de Muito obrigado, Sr. Presidente.
estar felizes e de cumprimentar todos os O SR BABA' (PT PA Se . - d d). -. m revlsao o ora or.
sul-mato-grossenses, aqueles que, como eu, nasce- S P 'd t S S D t d h .- r. resl en e, raso e rs. epu a os, compan el-
ram lá e os que adotaram o Mato Grosso do Sul como t b Ih d à 11 h d h-

E d H · E d ros ra a a ores, s a man a, eu, o compa-
seu sta O. oJe, o sta o comemora 24 anos. h' N I P II . b d C . -. n elro e son e egnno, os mem ros a omlssao

. Mato Grosso do Sul, reconhe~ldo c~mo um dos de Direitos Humanos e a Deputada Socorro Gomes
maiores exportadores de carne boVina atmge o 10 lu- . .. . '

á' d rt 20 d' - d - entregaremos o relatorlo da viagem que fizemos ao
gar na. P1ecu trla ~ cOT e e o na Prol u~aod e grao~, sul, sudeste e nordeste do Pará, ocasião em que tive-
especla men e sOJa. em uma popu açao e aproxl- .• . .. ..
madamente 2 milhões e 100 mil habitantes, distribuí- mos audlenCla publica em Maraba e Altamlra.
dos em 77 Municípios, entre os quais se destaca o Cada vez que vou ao Estado, fico mais espanta-
Município de Dourados, que ocupa a 28 posição no do ainda com os relatos de atrocidades cometidas
ranking de produção e população. A Capital do Esta- contra trabalhadores rurais. Em 30 anos, de 1971 a
do, Campo Grande, é chamada de "Capital Morena". 2001, foram assassinados 706 trabalhadores rurais

O potencial turístico de Mato Grosso do Sul é in- no Brasil, dos quais 534 só no.su.1 e.no sude~te do
contestável. Hoje, mais do que nunca na moda o eco- Pará, ~nde se c~n.centram os prinCipaiS assassinatos
turismo destacam-se as cidades de Bonito internaci- e chaCinas dos ultlmos anos em nosso Estado, envol-
onalme~te conhecida, e Corumbá, além d~ pantanal vendo centenas de trabalhadores rurais, lideranças
sul-mato-grossense. políticas, como dois Deputados Estaduais, advoga-

Mato Grosso do Sul procura outro nicho de de- dos, pa~res e freiras - esses são os reg~stra~os pela
senvolvimento, saindo um pouco da economia primá- Comlssao Pastoral da Terra. Alguns nao tem nem
ria e caminhando para a industrialização. A região de seus corpos encontrados.
Corumbá, na fronteira com a Bolívia, recebeu o gaso- Houve pelo menos uma chacina de dois irmãos
duto Brasil-Bolivia, trazendo novo alento ao desenvol- em Xinguara, onde seis trabalhadores foram assassi-
vimento. O Município de Três Lagoas, estrategica- nados em 1985. Já ocorreram mais de dez chacinas
mente localizado, faz divisa com o Estado de São Pa- em nosso Estado, a última delas na Fazenda Santa
ulo, tem transporte e energia à disposição dos indus- Clara, em Ourilândia, com o assassinato de três tra-
triais e apresenta um boom de desenvolvimento. balhadores.
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Mas essas chacinas já estão indo para o centro selho Nacional dos Direitos Humanos ouça o Secre-
de Marabá, onde, em julho, um companheiro foi as- tário de Segurança e o Presidente do Tribunal de Jus-
sassinado na porta da sua casa; depois, assassina- tiça do Estado.
ram sua mulher e seu filho que chegavam. A partir de Muito obrigado.
julho, foram assassinados oito trabalhadores naquela D t d' d S B b' S
região uran e o Iscurso o r. a a, o r.

. . .•.. Roland Lavigne, § 2° do art. 18 do Regimen-
Na verdade, ha uma cOnlve~cla da Justiça para- to Interno, deixa a cadeira da presidência,

ense, porque desses 706 assassinatos, .apenas qua- que é ocupada pelo Sr. Marçal Filho, § 2° do
tro pessoas foram condenadas, envolvidas nos as- art 18 do Regimento Interno
sassinatos da família Canuto. Desses quatro conde-' .
nados pela Justiça, infelizmente, apenas o fazendeiro O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem a pa-
Gerônimo Filho está preso em Goiás e, através de lavra o Deputado Pimentel Gomes.
manipulações jurídicas, está cumprindo sua pena em O SR. PIMENTEL GOMES (Bloco/PPS - CE.
hospital. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Isso é uma vergonha. Não podemos mais acei- Sras. e Srs. Deputados, hoje venho a esta tribuna,
tar que, além de a Polícia do Estado do Pará estar de- principalmente, para fazer uma triste afirmação: os ci-
saparelhada para investigar esses assassinatos, haja dadãos que viajam na grande maioria das rodovias
conivência da Justiça paraense, claramente envolvi- federais no Brasil, hoje, correm risco de vida.
da nesse processo. Infelizmente, o Governo do Presidente Fernan-

Essa situação é lamentável. Não podemos mais do Henrique Cardoso, com quase sete anos, não des-
deixar que, no nosso Estado, continue acontecendo tinou montante de recursos suficiente para a manu-
essa total impunidade. Mas evidencia-se, claramente, tenção das rodovias federais, agravando o estado já
um verdadeiro terrorismo de Estado, porque o Gover- deteriorado em que se encontravam, ultimando a de-
nador Almir Gabriel criou uma Delegacia de Conflitos gradação das estradas nacionais.
Agrários e, quando é feita uma operação no sul do Citarei aqui o caso da BR-222, que interliga o
Pará, todos os equipamentos necessários para a atu- Município de Sobral ao de Fortaleza, no Estado do
ação da polícia são utilizados, como carros com Ceará. A obra de recuperação da rodovia não con-
ar-condicionado, investigadores, todo o aparato poli- templou todo o trecho referido. Não obstante este fato,
cial para prender trabalhadores irregularmente. Mas não foram efetuados todos os reparos necessários,
quando ocorre um assassinato, como aconteceu ago- permanecendo defeitos ao lado de reparos, evidenci-
ra em Marabá, e se vai à polícia, não há carro e nem ando uma obra incompleta.
combustível. Os trabalhadores têm que fazer coleta Por ser o trecho de suma importância para todo
de dinheiro para colocar combustível no carro da polí- o Estado do Ceará, já que interliga as suas duas mai-
cia, se quiserem resgatar algum morto dentro de uma ores cidades, escoando produtos internos e externos
dessas fazendas, sem falar no trabalho escravo que ao Estado entre Fortaleza, Teresina, São Luís e Be-
continua acontecendo em nosso Estado. lém, consideramos a inconsistência da obra extrema-

Portanto, vamos ao Ministro da Justiça para mente preocupante, vindo a causar acidentes e inú-
apresentar este relatório e mostrar a total conivência meros prejuízos à população, razões pelas quais
que acontece com essa situação, a começar do Go- apresentei Requerimento de Informação ao Ministro
vernador do Estado. Não existem policiais suficientes dos Transportes, Eliseu Padilha, com a finalidade de
nas delegacias, viaturas e combustível para atender obter respostas quanto ao problema.
os trabalhadores quando acontece algum assassina- Há muitos anos vimos reclamando sobre o mau
to. Entretanto, o Governador Almir Gabriel, em cinco estado de conservação das rodovias brasileiras. Inú-
operações para desocupação de fazendas por traba- meras reportagens têm sido feitas para denunciar o
Ihadores, utilizou 130 policiais do Pelotão de Choque, descaso com que o Governo trata as estradas federa-
gastando 500 mil reais, o que mostra claramente a co- is. É do conhecimento de todos que o problema per-
nivência do Governador do Estado, do Poder Judiciá- siste. O Governo do Presidente Fernando Henrique
rio e da Polícia Civil com os fazendeiros. aproxima-se do final, e não divisamos solução efetiva

Queremos que esses fatos sejam investigados para o problema.
pela Polícia Federal. Por isso, vamos pedir providên- Apelo, porém, mais uma vez, ao Governo Fede-
cia ao Ministro da Justiça, no sentido de fazer uma in- ral, para que solucione este problema. Vidas estão
vestigação profunda no Estado do Pará e que o Con- sendo ceifadas em rodovias que deveriam ser segu-
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ras, sendo esta a obrigação do próprio Governo. Pe- incorporadas ao seu salário, correndo o risco de, a
las estradas federais viajam brasileiros, pessoas que qualquer vento ou humor do Governo e de suas nego-
fazem esta nação, e escoa-se nosso produto interno, dações financeiras internacionais, ver o seu irrisório
nossos alimentos. Estas são razões mais que sufici- salário ser diminuído e retiradas essas gratificações.
entes para que o assunto mereça a nossa especial Sr. Presidente, o Governo envergonha nova-
atenção. mente a história de seus representantes, por tentar

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, S~ e Srs. achincalhar esse movimento grevista dos professores
Deputados. da escola pública federal brasileira.

O SR. MÁRCIO BITIAR (Bloco/PPS - AC. Sem Pais e mães, cuidado com o ensino brasileiro,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu- ele está comprometido, não pela greve, mas por um
tados, muitos já usaram a tribuna, assim como já o fiz Governo que, repito, embora constituído por profes-
por três ocasiões, para tentar sensibilizar o Governo sores, não lhe dá a atenção merecida. A situação se
Federal para a gravíssima situação dos servidores agrava porque, na realidade, o que prolifera no País é
públicos federais brasileiros. o ensino privado que, muitas vezes, busca muito mais

Após assistirem, ao longo de mais de seis anos, o lucro do que qualidade do ensino. Estamos perden-
à política de um Governo, que não conseguiu repor do hoje quase um terço dos profissionais brasileiros
suas perdas salariais - mesmo com pareceres de Mi- das universidades públicas para as particulares.
nistros do Supremo Tribunal Federal demonstrando Portanto, Sr. Presidente, quero, mais uma vez,
sua ilegalidade em decorrência dessa não-reposição trazer minha solidariedade ao movimento grevista,
-, esses trabalhadores utilizam de medida radical, a aos trabalhadores públicos federais, e apelar ao Go-
greve. verno para que se sensibilize e sente-se à mesa de

Reconhece o Governo uma inflação oficial de negociações com uma proposta decente para acabar
mais de 70% ao longo desses anos, e brinca com os com esse impasse.
trabalhadores, acenando com o irrisório reajuste sa- O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi-
larial de 3,17% para o próximo ano. são do orador.) - Sr. Presidente, S,-as e Srs. Deputa-

Sr. Presidente, no que diz respeito aos professo- dos, dando continuidade à luta de aposentados e
res da rede de ensino federal, é bom esclarecer que o pensionistas ferroviários, venho a esta tribuna comu-
Governo utiliza uma arma torpe: tenta jogar a opinião nicar que estaremos em assembléia-geral segun-
pública contra esses trabalhadores, imputando-lhes a da-feira, dia 15 de outubro de 2001, para discutirmos,
responsabilidade por um possível cancelamento ou entre outros assuntos pertinentes à categoria, qual a
adiamento das datas dos vestibulares das universida- melhor forma de ação para que os companheiros re-
des públicas brasileiras. Ora, Sr. Presidente, se o ca- cebam os abonos de R$2.400,00 e de R$1.400,00,
lendário escolar for ou já estiver afetado, a culpa pela que alguns aposentados e pensionistas já receberam
mazela do ensino brasileiro é de um governo que, em- no ano passado e este ano, respectivamente.
bora sendo de professores como Fernando Henrique Também estaremos debatendo o reajuste de
Cardoso, Pedro Malan e Paulo Renato, não lhe dá a 47,68% concedido a alguns aposentados e pensio-
atenção que merece. nistas pela 6a Vara da Justiça Federal do Rio de Janei-

As famílias brasileiras, que têm seus filhos nas ro, que julgou procedente o pedido dos autores, exi-
universidades públicas, precisam estar atentas. Na gindo a reposição do reajuste no período de cinco
verdade, o grande nocaute para seus filhos será for- anos contados retroativamente da data do ajuizamen-
marem-se numa universidade desqualificada e entrar to da ação. Como a Justiça já reconheceu que os apo-
no mercado de trabalho, amanhã ou depois, sem con- sentados e pensionistas têm direito a reposição, va-
dições de competir com os alunos que sairão da rede mos estudar uma forma de as associações de apo-
privada. sentados ferroviários do Brasil inteiro entrarem com

Não é possível, Sr. Presidente, uma categoria uma ação coletiva, pedindo que esse reajuste seja
não ter estabilidade emocional porque seu salário é estendido a todos os aposentados, sem que tenham
incompatrvel com a importância da atividade que exe- de ingressar com ações individuais.
cuta; não é possível uma categoria ter 20% de seu Quero lembrar, Sr. Presidente, que esta é ape-
conjunto trabalhando com contratos provisórios, sem nas mais uma das lutas travadas com o Governo Fe-
saber se amanhã ou depois terá seu emprego; não é deral, que se orgulha do "sucesso" da privatização
possível que essa categoria tenha quase 75% de dos serviços da Rede Ferroviária Federal S.A -
seus vencimentos constituídos de gratificações não RFFSA, comemorando, inclusive, uma receita de
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1,519 bilhões de reais, resultante da transferência
das seis malhas para a iniciativa privada, em opera
ção realizada ao longo dos anos de 1996 e 1997, mas
esquece-se de ver a situação daqueles trabalhadores
que, incansavelmente, lutaram de sol a sol para cons
truir uma empresa que já foi o orgulho do setor de
transportes brasileiro e que, se hoje está sucateada,
é por culpa do próprio Governo.

Os trabalhadores, tanto os da ativa como os ina
tivos e pensionistas, além de estarem com a defasa
gem salarial de mais de seis anos, vivem hoje, Sr.
Presidente, em grande aflição, com a iminência de a
qualquer hora terem que sair da casa onde moram.
Com a liquidação da RFFSA, moradores são cons
tantemente ameaçados de despejo por representan
tes da liquidante, que dizem que se os moradores não
comprarem os imóveis residenciais quando do edital
de licitação de venda, terão que desocupá-los. Ora,
nobres colegas, se o salário que o trabalhador recebe
mal dar para comer, como vai entrar em competição
com outras pessoas que têm poder aquisitivo maior?
Até mesmo aqueles que, a muito custo, conseguiram
comprar suas casas, estão com prestações atrasa
das, devido ao alto valor das prestações.

Para resolver essa situação, Sr. Presidente, Sr~
e Srs. Deputados, apresentamos à Casa o Projeto de
Lei n° 1.615/99, que cria a Agência Nacional de
Transportes Terrestres, assegurando a doação dos
imóveis residenciais aos moradores que estivessem
residindo neles na data da publicação daquela lei. No
entanto, após ter sido aprovado o projeto pelo Con
gresso Nacional, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, mostrando-se insensível e sem nenhuma
análise profunda da situação, vetou os artigos que as
seguravam esse direito aos ferroviários.

Porém, Sr. Presidente, nunca é tarde para se fa
zer justiça. Está tramitando nesta Casa o Projeto de
Lei nO 4.965/2001, do companheiro Manoel Vitório,
versando sobre a transferência em definitivo dos imó
veis residências da RFFSA aos ferroviários. Seria
bom que o Congresso Nacional o aprovasse o mais
rápido possível, porque apesar de acreditar que a
Justiça tarda, mas não falha, sabemos que quem é
vivo, é mortal e, infelizmente, nossos trabalhadores
ferroviários, a exemplo de outros, não estão em condi
ções de esperar longos dias de vida.

Espero que todos os ferroviários e pensionistas
da região de Volta Redonda, Barra Mansa, Valença,
Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes e Barra do Piraí
estejam presentes na assembléia que realizaremos
no dia 15, às 10h, no Social Clube de Barra Mansa,
com o companheiro José Pinto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. WILSON BRAGA (PFL-PB. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, os jornais nordestinos de
hoje trazem a triste notícia de que 308 mil famílias da
área atingida pela seca voltam a não receber recur
sos ou ajuda do Governo Federal e encontram-se
sem alimento, sem água e sem dinheiro.

Essa notícia não nos surpreende, Sr. Presiden
te, porque o Governo Federal até hoje só tirou o que o
nordestino tinha e, agora, vai deixá-lo morrer de fome.
Tudo indica que a designação do Ministro Raul Jung
mann para o chamado Ministério da Seca foi muito
pior para o Nordeste.

Quero reforçar, Sr. Presidente, o clamor das fa
mílias do Nordeste e apelar para o Presidente da Re
pública, a fim de que S.Exa salve aquelas vidas.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Está feito
o registro do pronunciamento de V. Exa

.

O SR. DIVALDO SURUAGY (PST - AL. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exa a
gentileza de autorizar a inclusão nos Anais da Casa
de um trabalho sobre a importância da indústria quí
mica brasileira.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Está auto
rizada a divulgação do pronunciamento de V. Exa.

TRABALHO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

A Indústria Química Brasileira
Divaldo Suruagy

A indústria química, como nós a conhecemos
hoje, é fruto de uma evolução que pode ser observa
da principalmente após a Segunda Guerra Mundial,
com a formação ou consolidação dos principais gru
pos empresariais do setor e com o desenvolvimento
industrial ocorrido em diversos países do mundo.

A indústria química, a exemplo da grande maio
ria das instituições, vinha sempre atuando com o con
ceito de que a proteção de seus interesses deveria
ser resguardada atrás de seus muros, evitando-se
discutir eventuais problemas com terceiros, incluin
do-se aí as comunidades vizinhas às fábricas. As jus
tificativas mais freqüentes para tal comportamento
eram de que os temas ligados à indústria são muito
técnicos e complexos para que possam ser debatidos
com leigos, ou então, que envolvem segredos indus
triais de propriedade das empresas.

Hoje, entretanto, podemos afirmar, categorica
mente, que o setor químico, tanto no Brasil como no
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exterior, está consciente do fato de que a postura fe- A América Latina é a segunda região do planeta
chada e isolada, predominante até bem pouco tempo, em importância entre os países em desenvolvimento,
deve ser substituíca pelo diálogo franco e ético com no que diz respeito ao comércio de produtos químico:
os seus parceiros e públicos. A indústria sabe que (a primeira é a Ásia, com destaque para China e
esse diálogo deve estar apoiado em ações concretas, rndia). Entre 1987 e 1994, o valor das exportações
que demonstram que suas operações e produtos são dos países da região passou de US$3,5 bilhões para
seguros e não agridem o meio ambiente E compreen- US$7,O bilhões, evidenciando o êxito em seus esfor-
de que este esforço nunca deve ser interrompido, ha- ços de ascender aos mercado dos países desenvolvi-
vendo m compromisso voluntário para com a melho- dos. O aumento das exportações destes países foi
ria contínua desses mesmos rodutos e operações, de mais ipido que o crescimento de sua produção. cifra-
forma a torná-los ainda mais seguros e menos impac- da em US$49 bilhões em 1986 e US$67 bilhões em
tantes no meio ambiente. 1990. Os maiores produtores da região são o Brasil.

A prova desta visão está consolidada no Progra- México e Arg.enti~a, seguidos por produtores m?~o-

ma Atuação Responsável, que é a versão brasileira res.como ~ol~m~la e V?n~zuela. Para tod~ a Amenc~
do Responsible Care Program implantado em di- Latl.na, as Industnas qUlmlcas (com exceçao das Refl-

. rt' de 1985 ' nanas), representam cerca de 6% do valor total cor-
versos palses a pa Ir . . d ,. d' t' f t . b' rt. " respon ente aln us na manu a urelra, a alxo po an-

Cnado no Canadá, pela Canadlan Chemlcal to da média mundial que corresponde a 12%.
Pr~ducers As~ociation,. e ~tua_lment~ ~ncontrado em Os países em desenvolvimento (incluída a Chi-
~als de 40 pals~s com mdustnas ~U1mlcas em ?pera- na), triplicaram o seu número, e trabalhadores. subin-
çao o R~sponslble ~ar~ se propoe a ser um.mstru- do de 2 milhões em 1970 para 6,5 milhões em 1991.
mento eficaz para o direCionamento do gerenclamen- Neste mesmo ano os Estados Unidos empregavam
to ambiental. Este, considerado no seu aspecto mais 1 072 000 trabalh~chres a Alemanha cerca de
amplo, inclui a segurança d~s instala~ões, proce~sos 600.000 e o Japão aproxj~adamente 408.000. A Co-
e produtos, e a pres~rvaçao da :aude o~upacl~nal munidade Econômica Européia. em conjunto empre-
dos trabalhadores. alem da proteçao do meio amblen- gava 1.913.00U trabalhadores e o Brasil, aproxima-
te, 'por part~ ~as empresas do setor e ao longo da ca- damente 368.000, em todo o ramo das indústrias quí-
dela produtiVidade. micas.

Concebido a partir da visão de diálogo e melho- Existem atualmente cerca de 10 milhões de
ria contínua, o programa s~ estrutra de for~a lógica, substâncias químicas, das quais umas 100.000 são
procurando fornecer mecanismos que permitam o de- de uso difundido e a cada ano entre 1.000 e 2.000 no-
senvolvimento de sistemas e metodologias adequa- vas substâncias chegam ao mercado.
das para cada etapa do gerenci~mento am~iental que Grande parte das ações preventivas relaciona-
o set.o~ .persegue. O modelo ~nado é flexlvel. o que das aos riscos dos produtos químicos foram iniciados
pOSSibilita at~nder ~s necessldad~s de cada empre- ou estimulados pela Conferência das Nações Unidas
sa, quer esteja ela Situada no BraSil ou em outra parte sobre o Meio Humano, realizada em Estocolmo em
qualquer do mundo. 1972. Nesta Conferência foram examinados os efei-

A produção da indústria química mundial cm tos secundários que vem sendo agregadas ao desen-
1991 foi de US$1.245 trilhões, sendo que apenas volvimento na agricultura, na indústria, no transporte
Estados Unidos, Japão, Alemanha e França produzi- e nos assentamentos humanos, estabelecendo-se
ram metade desse montante. Europa, Estados Uni- que um destes efeitos era a contaminação química,
dos e Japão juntos concentram atualmente. aproxi- como conseqüência dos contaminantes atmosféri-
madamente 2/3 da produção mundial de químicos. cos, dos efluentes industriais, do uso de praguicidas,

O faturamento dos Estados Unidos da Améri- dos metais e dos detergentes.
ca em 1991 foi de US$ 287 5 bilhões. O faturamento Em 1992. a Conferência das Nações Unidas so-
da Comunidade Econômica Européia (CEE) fo de bre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (mais co-
US$372,9 bilhões no mesmo período, sendo que só nhecida como ECO-92), estabeleceu como um de
a Alemanha faturou sozinha US$1 00 bilhões, O fa- seus objetivos prioritários, a busca de uma estratégia
turamento do Japão foi o equivalente a US$183,4 internacional para a gestão ecologicamente racional
bilhões. Estes números evidenciam por si só a alta dos produtos químicos tóxicos, enfatizando a neces-
concentração da produção de químicos nos países sidade de ampliar a colaboração entre governos, in-
desenvolvidos. dústrias, sindicatos, consumidores, corporações pro-
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fissionais e organizações internacionais. Tendo como Ihadores e sociedade civil participam dos processos
pcnito alto o fortalecimento do IPCS na questão dos decisórios em todos os níveis dispondo de todos os
danos provocados por estes produtos, sugerindo in- recursos para esta participação.
clusive a constituição de um Fórum Intergovernamen- O 'd I' r
tal de "Segurança Química". S resl UOS p as ICOS

A utilização substancial de produtos químicos é A palavra "plástico" é um termo geral que sig-
essencial para alcançar os objetivos sociais e econô- nifica "capaz de ser moldado". O componente básico
micos da comunidade mundial e as melhores práticas dos materiais plásticos é uma resina, material que,
modernas demonstram que eles podem ser ampla- sob condições definidas, pode amolecer, escoar e
mente utilizados com boa relação custo-eficiência e ser moldado.
com alto grau de segurança. Entretanto, ainda resta . Devido à sua capacidade de ser moldado, o
muito a fazer para assegurar o maneo ecologicamen- plástico tem sido utilizado na produção de uma gran-
te saudável das substâncias químicas tóxicas dentro de variedade de artigos de formas diversas. O consu-
dos princípios de desenvolvimento sustentá-lo e de me de plásticos no Brasil vem crescendo com o de-
melhoria da qualidade de vida da humanidade. Dois senvolvimento econômico e acompanha o ritmo da
dos principal; problemas, nos países em desenvolvi- instalação, no mercado nacional, de empresas fabri-
mento, são: cantes de resinas sintéticas. A indústria de embala-

- A falta de dados científicos para avaliar os ris- gens plásticas situou-se entre as de maior crescimen-
cos inerentes à utilização de numerosos produtos to no Brasil nos últimos anos, segundo a Associaçio
químicos; e Brasileira de Embalagens Flexíveis.

- A falta de recursos para avaliar os produtos Em 1993, o mercado brasileiro produziu cerca
químicos para os quais já dispomos de dados. de 2,3 milhões de toneladas de plásticos, o consumo

A contaminação em grande escala por substân- anual per capita de plásticos no Brasil gira em torno
cias químicas, com seus graves danos à saúde huma- de 10 Kg, sendo relativamente baixo, comparado com
na, às estruturas genéticas, à reprodução e ao meio o índice de 72 kg, verificado nos EUA, e de 53 kg, no
ambiente prosseguiu nesses últimos anos em algu- Japão. Observa-se, desta forma, um potencial de
mas das principais zonas industrizis do mundo. A re- crescimento para esse setor no País. O mercado de
cuperação dessas zonas necessitará de grandes in- embalagens representa cerca de 25% do consumo
vestimentos e do desenvolvimento de novas técnicas. aparente de plásticos.

Dentro das várias propostas apresentadas para A destinação final dos resíduos sólidos, princi-
a Gestão da Química no Brasi destacamos: palmente plásticos, representante uma das grandes

· Direito de saber: trabalhadores e sociedade ci- preocupações da sociedade atual: o desenvolvimento
tecnológico crescente gera refugos em grande quan-

vil devem ter o direito legal harmonizado globalmente tidade, prejudicando o meio ambiente e a população.
de conhecer os nomes e os riscos das substâncias A reciclagem tem sido uma promissora rota para des-
químicas ao qual estão expostos; viar esses rejeitos dos lixôes ou aterros sanitários e

· Proteção das Crianças e do Meio Ambiente: reduzir custos de produção, substituindo matéria-pri-
ações urgentes são necessárias para reduzir ou eli- ma virgem.
minar a liberação para o meio ambiente, de poluentes Para isso, esses resíduos podem ser classifica-
orgânicos persistentes (POP) e dos disruptores endó- dos, quanto à origem, em indústria e urbanos. Os re-
crinos, que colocam em risco as gerações futuras; jeitos plásticos industriais provêm principalmente de

· Prevenção da poluição: reduzir os riscos quími- refugos de indústrias de transformação, como peças
cos através da substuição de produtos e a introdução fora de especificação técnica, aparas e rebarbas do
de tecnologias de produção "limpas", para eliminar as processo. O material já selecionado e conhecido é ge-
fontes de poluição; ralmente reaproveitado na própria indústria ou vendi-

· Uma transição justa: qualquer processo de do a terceiros.
transição para formas de produção mais "limpas" de- Já os resíduos plásticos urbanos são gerados
vem preservar o emprego e a subsistência das comu- por consumidores. Nos últimos tempos, o destino
nidades, reunindo as necessidades sociais e ambien- principal desses resíduos tem sido os vazadouros, lo-
tais para a promoção da qualidade de vida; calizados na periferia das cidades. Seu maior preocu-

· Participação de todos: segurança e saúde no pação técnica, tal prática ocasiona um desperdício ir-
trabalho somente podem ser assegurados se traba- racional desses materiais.
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Os plásticos se degradam muito lentamente no uma diferença brutal em relação aos mesmos investi-
meio ambiente. São bastante resistentes a radiações, mentos estrangeiros que entraram no país em 1990,
calor, ar, água, causando apenas poluição visual. que foram da ordem de pouco mais de 3 bilhões de

No primeiro semestre deste ano, apesar do de- dólares. A economia desse gigante oriental deve
saquecimento verificado no segundo trimestre, o PIB crescer 7% ao ano até 2005 e n~d_a menos d~ 9% ~n-
registrou crescimento de 2,49%, puxado especial- tre 20?6 e.2015, segundo prevlsoes de analistas In-

mente pelo segmento industrial, que apresentou ex- ternaClonalS.
pansão de 2,99%. No mesm período, a indústria de Desde que abandonou o isolamento econômi-
transformação, na qual se insere a química, cresceu 3 co a partir de 1979, a renda dos chineses aumentou
21%. No entanto, a soma de diversos fatores negati- sete vezes, o que ajudou a tirar 270 milhões de habi-
vos provenientes do ambiente interno e agravados tantes das profundezas da pobreza absoluta. A de-
por fatores externos trazem muita preocupação de colagem iniciada por Deng Xiaoping, alquimista que
curto e de médio prazos para a economia brasileira. A misturou capitalismo na economia com comunismo
crise de energia, a desvalorização do real, a elevação na política, somada às dimensões da China, redese-
da taxa de juros, a pressão das tarifas públicas, (nota- nha o mapa geopolftico mundial neste início de sécu-
damente energia elétrica e água), o problema com a lo. Daí a importância, depois dos números colocados
vizinha Argentina, a desaceleração da economia aqui, da abertura desse formidável mercado para o
mundial, tudo isso agora agravado pelo ataque terro- Brasil, se soubermos capitalizá-lo, abrindo assim
rista aos Estados Unidos, trazem um clima de incerte- enormes possibilidades para os exportadores brasi-
za ao País e ao mundo. Esses fatores, alados ao cres- leiros. Ao mesmo tempo, representa uma ameaça
cimento da inadimplência, vêm afetando a indústria e para as indústrias domésticas, sobretudo pequenas
poderão impactar ainda mais as vendas de importan- e médias, que poderão ser estranguladas por produ-
tes segmentos consumidores da indústria química tos chineses baratos.

brasileira. A China é hoje um grande exportador, muito
O 5R. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PPS - ES. competitivo, o que aumentará a concorrência em to-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e dos os cantos do mundo. Por outro lado, nas últimas
Srs. Deputados, há poucas semanas, o mundo rece- semanas, as autoridades de Pequim fizeram uma sé-
beu uma das mais importantes notícias econômicas rie de concessões, inclusive para o Brasil, para ser
dos últimos tempos: a confirmação do ingresso da admitida na OMC. Essa flexibilização, que permite o
China na Organi~ação Mundial do Comércio - OMC acesso mais fácil aos mercados chineses, representa
no próximo ano. E a entrada, Sr. Presidente, de um gi- vantajosas oportunidades de negócios para produtos
gante com 25% da população do planeta e quinta ma- de enorme relevância para a balança comercial brasi-
ior potência comercial do mundo no rumo das regras leira, como o açúcar, o suco de laranja, o café e o óleo
de mercado. de soja. As concessões feitas por Pequim trazem

O impacto desse ingresso na OMC tem impor- boas perspectivas. Por exemplo, o suco de laranja
tância significativa para todos os países e, não pode- teve a tarifa cortada dos atuais 35% para 7,5%. Já a
ria ser diferente, para o Brasil. Por isso, quero aqui tarifa do açúcar cairá para 15% até 2004, uma redu-
chamar a atenção das autoridades brasileiras para a ção de 50% em relação à alíquota vigente, de 30%.
oportunidade de mercado que se abre, num momento Na média, as tarifas chinesas de importação sobre
em que as expectativas econômicas mundiais sofrem produtos agrícolas cairão em torno de 15%. Ou seja,
as incertezas advindas dos atentados ocorridos nos as concessões feitas até agora pela China abrem um
Estados Unidos. grande filão comercial para a principal área exporta-

o salto chinês ao capitalismo, ironicamente ca- dora do Brasil, a de produtos agrícolas.
pitaneado pelo Partido Comunista, será, sem dúvida, Os chineses são um dos maiores consumidores
a mais importante revolução de mercado nesse inicio mundiais de carne, açúcar e soja, desembolsando
de novo milênio. Representa a entrada na rede mundi- U$15 bilhões anualmente em compras externas. Nos
ai de comércio de 1,3 bilhão de pessoas de um país últimos dez anos, as nossas exportações para a Chi-
que detém um Produto Interno Bruto - PIB de 1,1 tri- na pularam de US$200 milhões para US$1,6 bilhão,
lhão de dólares. podendo avançar ainda mais. Enfim, o momento pede

A China é hoje a nação que mais atrai investi- uma mobilização maior por parte do Governo e da ini-
mentos estrangeiros diretos, depois dos Estados Uni- ciativa privada brasileira, no sentido de conquistar es-
dos. Só em 1999 foram quase 39 bilhões de dólares, paço em um dos maiores mercados importadores do
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mundo, que registra crescimento anual em exporta
ções na ordem de 15%. E, justamente num momento
em que o País precisa melhorar suas exportações, a
China é uma oportunidade única para o arranque do
comércio externo brasileiro.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Apesar de pouco divulgado nacionalmente, o Espírito
Santo é um dos Estados brasileiros que mais detêm
potencialidades turísticas. Devido a sua privilegiada
geografia, que permite um agradável clima de monta
nha próximo a um litoral com praias paradisíacas,
além de uma rica mistura de raças, que serviu para
enriquecer a cultura e o folclore capixaba com a entra
da dos negros africanos e dos imigrantes europeus, o
Espírito Santo é um celeiro turístico ainda a ser explo
rado, porque, infelizmente, não vem obtendo das au
toridades capixabas, no atual e nos últimos governos,
a atenção devida para que esse filão, grande gerador
de renda e de emprego, seja devidamente explorado.

Apesar dessa gritante falha governamental,
onde se relega ao segundo plano um dos setores
em que mais se investe em todo o mundo, é com sa
tisfação e contentamento que recebo a iniciativa de
cinco Municípios capixabas que, na última segun
da-feira, oficializaram a criação do Consórcio Turís
tico Rota Sul.

A solenidade, realizada no auditório do Gabi
nete Central, na cidade de Cachoeiro de Itapemi
rim, reuniu Prefeitos, secretários e representantes
dos Municípios envolvidos no projeto. São eles: Var
gem Alta, Castelo, Muqui, Mimoso do Sul, além de
Cachoeiro de Itapemirim.

Antenados com a vasta potencialidade permiti
da pelo turismo e munidos de boas idéias e de grande
desejo de trabalho nessa área, apesar dos parcos re
cursos em suas administrações, os Prefeitos dessas
cinco cidades do sul do Espírito Santo deram enorme
passo no sentido de promover a integração regional
e, assim, desenvolver o potencial turístico local e cap
tar divisas junto aos Governos Estadual e Federal,
além de fontes privadas. Ou seja, se o Estado não
toma a iniciativa devida dando apoio e infra-estrutura
para que as administrações municipais possam ex
plorar e desenvolver suas vocações turísticas, cabe,
como sempre, aos Prefeitos buscarem, sozinhos, par
cerias que permitam encontrar soluções próprias e
originais. Não se clama aqui por um paternalismo es
tatal, mas que o Estado cumpra devidamente o seu
papel de agente desenvolvimentista.

Tal iniciativa no Espírito Santo, com a criação do
Consórcio Turístico Rota Sul, traz ainda como metas
os seguintes pontos: desenvolvimento integrado de

políticas públicas, visando à geração de emprego e
renda, através de atividades voltadas para o turismo;
elaboração de um plano de divulgação e marketing
regional e de roteiros turísticos municipais e regional;
fomento às atividades culturais da região, potenciali
zando-as como atrativos turísticos e melhoria do
transporte intermunicipal. Também está prevista a cri
ação de um calendário de eventos e a construção de
um centro de convenções regional.

Pela iniciativa valorosa e providencial, quero
desta tribuna parabenizar os Prefeitos Theodorico
Ferraço, de Cachoeiro de Itapemirim; Abílio Correa de
Lima, de Castelo; José Carlos Resende, de Mimoso
do Sul; José Paulo Viçosi, o Frei Paulo, de Muqui; e
Adelson Fardin, de Vargem Atta. Todos eles são sabe
dores da importância do turismo para seus Municípi
os, ao mesmo tempo em que trazem em comum o dis
cernimento de saber que, quem quiser caminhar sozi
nho nesse campo, vai ficar para trás, porque não se
pode concorrer, unilateralmente, com áreas turísticas
já consolidadas.

De minha parte, quero aqui deixar claro que
continuarei trabalhando de forma conjunta com as
Prefeituras capixabas, no sentido de desenvolver o
turismo não só na região sul do Estado, mas também
de todo o Espírito Santo.

Muito obrigado.
A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem re

visão da oradora.) - Sr. Presidente, quero registrar o
discurso de Rauliete Barbosa proferido por ocasião
da filiação da Ora. Denise Frossard ao PSDB do Esta
do do Rio de Janeiro, a cuja solenidade tive muita
honra em comparecer.

Obrigada.

DISCURSO A QUE SE REFERE A
ORADORA:

Autoridades aqui presentes
Companheiras e companheiros tucanos
Meus amigos e vizinhos que aqui compareceram

Senhoras e senhores,
Agradeço as palavras que dirigiu a mim, a presi

dente do PSDB Mulher, Sônia Carvalho. Agradeço,
também a presença da Deputada Veda Crusius, que,
tão gentilmente, veio ao Rio de janeiro, prestigiando
assim, a minha ação e a da Ora. Denise Frossard.
Também sou grata ao Governador Marcelo Alencar e
à Ana Jensen, elo estímulo, otimismo e entusiasmo
com que me acolheram no partido.

Agradeço a compreensão do amigos, familiares
e em especial dos meus filhos, pela ausência muitas
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vezes observada. Agradeço ainda aos advogados,
Eduardo Luiz e Nélio Andrade, que sempre estiveram
ao meu lado. A todos os amigos de luta, ao Ministério
Público, ao Poder Judiciário e toda a imprensa. Agra
deço, em especial, à Ora. Bárbara Alencar, que apesar
de toda a sua dor, foi minha companheira constante.

A partir de 1998, me vi envolvida em um episó
dio trágico que levou, não só a mim e a minha família
como centenas de vizinhos e amigos, a uma luta ár
dua que exigiu persistência, coragem e lágrimas en
gulidas a muito custo. Luta essa, acompanhada por
cada brasileiro. Tivemos, sim, a solidariedade e a in
dignação compartilhada por cada brasileiro.

A queda do edifício Palace 11 soterrou 8 vidas,
deixou traumatizadas e desabrigadas mais de um
centena de famílias e mudou destinos. Dentre eles, o
meu.

Nossa tragédia tinha culpado. Precisávamos
processar a quem nos destruiu ... ou quase destruiu. E
nos deparamos com um culpado que não pagaria pe
los seus erros... gozava de imunidade parlamentar.
Partimos, então, para o Congresso nacional. Lideran
do a Associação das Vítimas do Palace li, comecei a
perceber, meio atônita, que estava no centro de uma
decisão política.

Tivemos os mais diversos tipos de apoio, do
mais hesitante ao mais ferrenho, mas sempre apoio.
Abro aqui um parêntese para demonstrar toda a mi
nha gratidão e também a de meus companheiros de
luta, ao Deputado Mário Fortes. Foi ele que, sem can
saço, falou por nós. Foi ele quem mobilizou deputados
de todas as correntes de pensamento em direção ao
primeiro passo, essencial à nossa causa: cassação
de Sérgio Naya. .

Quero dizer aqui também, que trago viva na
lembrança, quase que como uma fotografia, o aplau
so, no plenário da Câmara dos Deputados, liderado
pela Deputada Veda Crusis, quando a contagem dos
votos não mais deixou dúvidas de nossa vitória. São
pouco mais de 3 anos e o processo civil que move
mos contra Sérgio Naya está chegando ao fim. É mui
to tempo, mas pouco para o ritmo habitual do judiciá
rio, de uma maneira geral... Podemos dizer que o pro
cesso andou rápido e, novamente, aqui, tenho que
admitir que pela ação política.

Ação Polftica num sentido amplo. Nela se viram
envolvidos, nós as vítimas, a imprensa, a classe políti
ca, a sociedade em geral e, inclusive, o próprio Poder
Judiciário.

Nessa luta, compareci em todos os Tribunais.
Fui até à Suprema Corte de nosso País, exigindo uma
justiça mais rápida para meus representados

Hoje Chegamos à trilha final dessa caminhada,
com a certeza do dever cumprido. Talvez não por
completo, já que na ação criminal não obtivemos o
êxito, desejado, na primeira instância, mas em breve,
esperamos alcançá-lo.

No processo civil não consegui satisfazer a to
dos. Foram íntimas as importâncias arbitradas pelo
tribunal.

Mesmo assim, sinto-me realizada porque con
segui junto à Justiça, devolver aos meus representa
dos, no mínimo, o valor para a aquisição de um teto.
Além de desmentir Sérgio Naya que dizia sempre:
"Não pago a ninguém; a justiça está no canhoto do
meu cheque".

Hoje vejo com clareza que fevereiro de 1998 foi
o marco de um processo de transformação pessoal.
Aos poucos minha visão da política ia tomando novos
aspectos. Fui entendendo, no meu contato diário com
os três Poderes da República que é pela política e a
maneira de exercê-Ia, que se pode transformar cada
brasileiro em cidadão. Foi fevereiro de 1998 que fez a
minha filiação partidária algo inevitável.

Foi o exemplo que recebi de uns e outros políti
cos e minha afinidade com suas idéias, que me fez
escolher o PSOB como casa de minha nova atividade.
É a identidade que tenho com os princípios éticos
deste partido, que o faz idéia para mim.

É imensa minha alegria e a honra que sinto de
ver no cenário político e de ter como companheira de
partido, a Ora. Denise Frossard. Ela, como eu, vem de
ume luta pela ética, pela aplicação da Justiça, pelo
exercício da cidadania.

É imensa minha alegria e a honra que sinto de
fazer parte do Partido Social Democrata Brasileiro e
de ser mul.her no PSDB.

Abraços, Rauliete.

SíNTESE CURRICULAR

Denise Frossard
Educada na Pontifícia Universidade Católica do

Rio de Janeiro, Denise Frossard graduou-se em Ciên
cias Jurídicas em 1976. Foi admitida na Ordem dos
Advogados do Brasil em 1977 passando a exercer a
advocacia na cidade do Rio de Janeiro na área do di
reito empresarial até 1984, quando ingressou na Ma
gistratura de carreira do Estado do Rio de Janeiro,
após aprovação em concurso de provas e títulos. Du
rante os 14 anos de exercício da Magistratura (apo
sentou-se voluntariamente em 1998), participou da
administração do Tribunal de Justiça como Juíza Au
xiliar da Corregedoria-Geral da Justiça. Foi Juíza de
Direito convocada pelo Tribunal de Alçada Criminal,
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com assento na 33 Câmara Criminal. Foi Juíza Eleito- rio, o transcurso do 1370 aniversário da minha cida-
ral e também integrou a administração do Tribunal de, Campina Grande, que se encontra no centro da
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro enquanto Juíza Paraíba.
de Direito Auxiliar da Presidência daquele Tribunal. Como Deputado Federal mais votado da cidade,
Foi Relatora da Seção Criminal da Revista de Juris- quero enaltecê-Ia, desejando que continue crescendo
prudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de na pujança e na força de seu povo.
1990 a 1998. É autora de inúmeros artigos não só pu- Muito obrigado, Sr. Presidente.
blicados em revistas de Direito como também para os O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi-
maiores Jornais e Revistas do País. É conferencista são do orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputadas e
nos âmbitos nacional e internacional. Foi convidada Deputados, alguns Parlamentares me questionaram,
por diversos governos estrangeiros para participar de quando comuniquei à Casa na semana passada, so-
programas nos respectivos países, nas áreas jurídico, bre a reapresentação de um projeto de lei incluindo o
econômica e de combate à corrupção, destacando-se café na merenda escolar.
Israel, EUA, Suíça, Itália, Alemanha e Portugal e bem Trago alguns subsídios para a discussão do
ainda por organismos internacionais, para participar tema e particularmente para a tramitação do projeto
de conferências e seminários, destacando-se sua que, evidentemente, tem alguns pontos polêmicos, os
atuação na World Economic Forum, em Davos, Swit- quais desejo, se possível, esclarecer.
zerland, em fevereiro de 1996 onde abriu a G.r~nd O Prof. Darci Lima, da área de pscicofarmaco-
Session com a então Procuradora Geral Helvetlca, logia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
~arta Dal Po~te apresentando o .lema "C~rruption ~s PhD pela Universidade de Londres, há muitos anos
it aftects buslness-govemment mterface ; no Whl~e vem estudando as propriedades benéficas do café.
Collar Crime Symposium da FBI Acade~~, em, ~alo Ele já publicou centenas de trabalhos sobre o café-
de 1994; como representante do Secretario Naclon~1 e não há exagero - em revistas, jornais, periódicos
Antidrogas no "Seminário de Instrumentos Normatl- nacionais e internacionais. Estou com seu mais re-
vos en la Lucha Contra el Tráfico de D~ogas"realiza~o cente livro que diz o seguinte: "O popular café e a po-
no Centro Iberamencano de Formaclón da Agencia derosa mulher podem fazer bem à saúde". Concordo
Espanhola de Cooperación Internacional em Santa com ele, pois as duas coisas são boas. Nos seus es-
Cruz de la Sierra, Bolívia. É professora de pós-gradu- tudos ele mostra - e aí vem um ponto extremamente
ação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e palestran- importante - que o café usado com regularidade e
te. É fundadora e membro do Conselho Deliberativo em doses adequadas pode até diminuir o abuso de
da Transparência Brasil, organização fundada em 29 drogas. Isso é extremamente importante particular-
de fevereiro de 2000, com sede em São Paulo e capí- mente nos dias atuais. Mais adiante, ele aprofunda
tulo Brasileiro da Transparência Intemational, com suas pesquisas. Além da cafeína, estimulante do sis-
sede em Berlim, que tem por objetivo o estudo e o tema nervoso central, que gira em torno de 1 a 2% no
combate da corrupção. Foi Presidente do ~anco da café comum, existem substâncias que tornam princi-
Mulher, filiado ao Women's World Banlong. E membro palmente as crianças mais atentas, com melhor con-
do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, centração, mais receptivas, facilitando até seu
do Conselho Consultivo dos ex-alunos da Pontificia aprendizado.
Universidade Católica do Rio de Janeiro, integra o Com o adulto também ocorre isso. Ele mostra
grupo de estudos do "Research Project on the role of por que o homem vem usando café há séculos. Não
women whitin criminal organizations" ou "Donne di só na mesa do brasileiro temos o café pela manhã,
Mafia", idealizado pela Historiadora Marcelle Padova- mas praticamente no mundo inteiro. É exatamente
ni e pela Juíza antimáfia Tereza Principatto e patroci- pela manhã, quando o indivíduo levanta, que ele ne-
nado pela Universidade de Palermo e pela Prefeitura cessita ter suas forças aumentadas, tanto sob o as-
de Palermo, Itália, juntamente com pesquisador, do pecto físico quanto intelectual.
Japão, da China da Croácia-Iugoslávia, da Espanha, Nesse caminho, vão as pesquisas, adiantadas
da Albânia da Turquia, da Alemanha, da Rússia ~ dos pelo Prof. Darci Lima, mostrando que, além da cafeí-
Estados Unidos. É professora de Pós-Graduaçao na na, o café contém antagonistas opióides, os chama-
FGV/Rio em Direito Penal Econômico. dos ácidos clorogênicos, particularmente lactonas

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB. Sem que, com estrutura química semelhante aos antago-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de re- nistas opióides, podem-se Iiga~ aos rec.eptor~s qUí~i-

gistrar, com a permissão da Presidência e do Plená- cos das células nervosas do cerebro e Impedir a açao
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das drogas. Já se sabe muito bem que no circuito ce- da-feira. Desse modo, nós nos reuniremos novamen-
rebral as drogas opióides estão muito ligadas ao sis- te com os grupos de trabalho que já estão sendo
tema de analgesia, que é o combate à dor, gratifica- constituídos, a fim de elaborarmos uma proposta defi-
ção, bem-estar e prazer. O indivíduo abusa delas por- nitiva na quarta-feira e apresentá-Ia aos Líderes, aos
que trazem bem-estar transitório e fugaz, pelo qual o membros da Comissão de Educação e ao Ministro; os
indivíduo depois pode pagar caro. servidores vão apresentar a proposta nas assembléi-

Nesse aspecto, entram os ácidos clorogênicos as e discutir a possibilidade da suspensão do movi-
do café, pois, como antagonistas opióides, bloqueiam mento.
os ~eur~ni?s ao estímulo d.essas dr~g~s ,exóg~nas ~, Os Líderes assumiram o compromisso de fazer
aSSim, diminuem a necess,ldade do indiViduo, IncluSI- um remanejamento no Orçamento do próximo ano da
ve os dependentes, de usa-Ias. ordem de R$400 milhões para atender às reivindica-

Refiro-me !~mbém ao tabaco, apesar do c~ncei- ções dos servidores. Primeiro, no caso da FASUBRA,
to popula~, t.radlclon~l, da chamada ~oca de pitO. O que hoje já tem uma proposta do Governo de incorpo-
Prof. DarCI Lima. explica que,em qua.ntldade pequena, ração da sua gratificação de R$350 milhões. Mas há
como um cafeZinho, a cafelna funCiona, na verdade, necessidade de R$500 milhões. Então faltam R$150
como gatilho para aquele estímulo que o neurônio de- milhões
seja. Quanto aos bloqueios dos antagonistas opiói- . . _ .
des a coisa funciona de maneira mais intensa. Daí a Desses R$350 mllhoes apresentados pelos LI-
rec~mendação de um determinado número de xíca- d:res, ~$150 milh~e~ seriam para at~nder à s.ol.icita-
ras de café. Até as crianças devem tomar para melho- ~ao da Incorporaçao Int?gr~1 dos técnl.cos admlnlstra-
rar sua concentração. E só não tomar doses muito tlvO~, das escolas agr~te~n1cas f~derals e d~s es.colas
elevadas. As doses recomendadas pelo Prof. Darci agncolas, e R$250 mllhoes senam para discutirmos
Lima podem ser úteis para bloquear a utilização de uma parte da incorporação da GED para os professo-
drogas. res universitários, para os CEFETs e para as escolas

Até ousaria dizer, Sr. Presidente, terminando técnicas federais, e também para a incorporação da
meu pronunciamento: café é melhor até do que mu- GID, que ~tenderia também aos professores desses
lher. Pelo menos ele não reclama quando está cheio estabelecimentos.
de creme. Foi nesse ponto que paramos na negociação de

Era o que tinha a dizer. ontem, perto das 22h.
O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re- Entendemos que estamos dando passos impor-

visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa- tantes, mas há necessidade concreta e clara de que o
dos, relato aqui o início de um diálogo que estabele- Ministro anuncie hoje o pagamento e que a negocia-
cemos ontem com o Ministro da Educação. ção das propostas que estão sendo construídas pos-

Depois de uma semana, cheia de dificuldades, sam prosperar.
de negociações entre o MEC e representantes do mo- Os líderes do movimento e os trabalhadores da
vimento dos trabalh~dores em greve nas .~niversida- educação nas universidades do Brasil todo estarão
d~s, onte~ c.onseg.~lmos restabelecer o dialogo, com fazendo um esforço para examinar as propostas. Tm-
a Interferencla pOSitiva dos Lídere.s .desta Casa, sen- balharemos durante esse recesso para que possa-
tando à mesa novamente com o Mlnlstr? Paulo Ren~- mos ter resolvida, na próxima semana, essa questão
to e ~om o comando de greve dos ~ervldores das ~nt- das universidades. Não podemos simplesmente as-
versldades: Somente atrav~s do diálogo ~ons~gulre- sistir à perda do semestre e à não-realização do vesti-
mos equacionar essa questao, porque a sltuaçao das b la m I I N- .

. 'd d' , é' . t d u r co o a go norma. ao e.UnlverSI a es e grave, e s ria, e eXige que o os nos . .. . ..
esforcemos para encontrar uma solução. Há um imi- A crise das universidades e seria. Sabemos de
nente risco da perda do semestre e da não-realização quem é a responsabilidade. O momento não é de
do vestibular. apontar responsáveis, mas de buscar o entendimen-

Esperamos sinceramente que o apelo que todos to. E ~ó~, ~a Comissão ~e Educação, estamos dando
os LIderes e o Presidente da Comissão de Educação, contnbUlçao nesse sentido.
Deputado Walfrido Mares Guia, fizeram ao Ministro, Ontem a atuação dos Líderes - Deputados Amal-
em nome de todos os Parlamentares da Comissão, do Madeira, Walter Pinheiro e outros - foi fundamental
surta efeito e S.Exa veja a necessidade de autorizar, para que a mesa de negociação fosse restabelecida e o
ainda hoje, o pagamento dos servidores na segun- problema possa ser resolvido na próxima semana.
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Lembro aos nobres pares que o envolvimento
de todos é essencial, pois precisaremos votar essa
matéria no Orçamento.

Vamos dialogar, vamos resolver esse problema
para que as atividades das universidades sejam res
tabelecidas e as famílias fiquem tranqüilas por saber
que o vestibular será realizado e nenhum estudante
perderá o semestre.

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, esta Casa resolveu, em boa hora, sus
pender a aprovação, mantendo a discussão, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 222-B, de 2000,
que autoriza os Municípios e o Distrito Federal a insti
tuírem contribuição social.

É importante abrir a discussão sobre esse tema
porque a idéia da contribuição social coloca na
Ordem do Dia o debate das famosas taxas de limpeza
e conservação estabelecidas nos Municípios do País.
Em Maceió, minha cidade, estabeleceu-se a taxa de
incêndio, embutida sutilmente no IPTU, a taxa do bu
raco, a taxa do lixo.

Visto que há posição firmada com relação à in
constitucionalidade dessas taxas, não iremos insistir
nessa discussão. A tentativa é constitucionalizar, por
meio da contribuição social, taxas para a maioria da
população urbana.

Sobre a Taxa de Iluminação vale dizer que, em
alguns Municípios, ela já se efetivou tanto pela neces
sidade quanto pelo completo descaso das companhi
as distribuidoras que não prestam eficiente forneci
mento de iluminação pública aos moradores das
grandes cidades e não apóiam as Prefeituras, que de
veriam se preocupar com a segurança pública. ilumi
nação também é segurança pública. Hoje, é praxe e
consenso, em alguns Municípios brasileiros, o paga
mento de contribuição social para a obtenção de ilu
minação pública.

Sr. Presidente, resvalar para contribuição social
taxa de limpeza pública, taxa de manutenção de vias,
taxa de incêndio significa estabelecer um leque de ta
xas no País, cuja metade da força do trabalho encon
tra-se na informalidade. É o momento de se fazer re
flexão.

Sabemos das preocupações das Prefeituras,
principalmente de Prefeitos, muitos deles sérios ansi
osos por viabilizar o seu Município, atendendo aos re
clamos da população. O servidor público não tem rea
juste salarial há sete anos. Por isso está em greve.
Durante esse período o índice de inflação é de 70%.
Mas o servidor público não teve aumento.

Vamos penalizar mais uma vez a população, es
tabelecendo diversas taxas, das mais variadas for
mas, para suprir a deficiência do País? O Governo
Fernando Henrique Cardoso não quis fazer a reforma
tributária, fundamental para restabelecer a questão
do tributo para a sociedade brasileira. Como vamos
trabalhar agora o estabelecimento das metas por
meio de taxas, aceitando que Prefeitos estabeleçam
indiscriminadamente todas as taxas possíveis para
suprir as dificuldades de manutenção dos seus Muni
cípios?

Esta Casa vai ter de decidir sobre isso. Vamos
aceitar a pressão dos Prefeitos ou nos colocarmos a
favor da maioria do nosso povo, que em boa parte
vive na informalidade do trabalho?

Sr. Presidente, precisamos refletir sobre isso
quando formos votar a proposta de emenda à Consti
tuição. E é nesse sentido que queremos abrir a dis
cussão nesta Casa.

Basta de se estabelecer taxas e impostos para
uma sociedade, que hoje mal pode manter a família e
seus filhos nas escolas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, nós, da bancada federal da Bahia, fomos
pegos ontem de surpresa com decisão do Departa
mento de Aviação Civil- DAC, substanciado pela Por
taria n° 1.322, de 13 de setembro de 2001 , que deter
mina que a Nordeste Linhas Aéreas suspenda algu
mas das suas linhas com destino ao terminal do Aero
porto de Congonhas, em São Paulo. Essa decisão
atinge basicamente os vôos que se originam em Sal
vador, passando pelas cidades de Ilhéus e Porto Se
guro.

Ora, Sr. Presidente, todos sabemos que Ilhéus e
Porto Seguro são as principais cidades turísticas da
Bahia, depois de Salvador, e que a única ligação hoje
existente entre o Sul do País e aquelas cidades são
os vôos da Nordeste Linhas Aéreas.

Creio que falo em nome dos 39 Deputados Fe
derais que compõem a bancada federal do meu Esta
do: não concordamos que o DAC, de forma demagó
gica e não estruturada, suspenda vôos para cidades
tão importantes do Estado da Bahia, sem que haja
programação prévia, dando prazo até o dia 30 de ou
tubro.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, ontem
questionava o Diretor-Geral do DAC a respeito das
medidas e se elas foram tomadas em função da segu
rança nos aeroportos brasileiros, por causa dos aten
tados terroristas. S.Sa. respondeu que não.
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Entretanto, quero mais uma vez perguntar ao senvolvimento do Centro-Oeste, que identificou as
DAC por que essas medidas atingem a Bahia, especi- premissas básicas para intervenção, com vistas ao
almente as duas grandes cidades que fazem parte do atendimento das demandas regionais, e as estratégi-
pólo turístico daquele Estado. as regionais de desenvolvimento, propondo progra-

Solidarizo-me com o Sr. João Roberto Lacerda mas e projetos em três áreas essenciais: infra-estru-
Sabino, Presidente da Nordeste Linhas Aéreas, e tura, ação social e dinamização econômica e social.
com o Sr. Delfim da Costa Almeida, integrante do Gru- A estruturação da Agência de Desenvolvimen-
po VARIG, que estão lutando pela manutenção des- to do Centro-Oeste representa o próximo passo.
sas linhas importantes para o desenvolvimento turlstí- Com o objetivo de discutir os aspectos relacionados
co de ambas as cidades e do Estado da Bahia. à criação desse novo organismo, foi realizado on-

Sr. Presidente, apelo ao Diretor-Geral do DAC tem, quarta-feira, no Ministério da Integração Naci-
no sentido de que reveja essa decisão. As aeronaves onal, um café da manhã, que reuniu o Ministro Inte-
estavam chegando até o terminal de Congonhas, em rino da Pasta, Pedro Sanguinetti, o ex-Ministro e
São Paulo, e até ocorrerem os incidentes dos Estados atual Presidente do Congresso, Senador Ramez
Unidos não havia nenhum tipo de questionamento. Tebet, Deputados e Senadores representantes de

Aproveito a oportunidade para dizer ao DAC todos os Estados da região.
que, em vez de ficar se preocupando com coisas pe- Idealizada como uma autarquia especial vincu-
quenas, fazendo uma polltica menor de perseguição lada ao Ministério da Integração Nacional, a Cen-
de algumas empresas aéreas para beneficiar outras, tro-Oeste deverá ter autonomia administrativa, patri-
não acabe com os principais vôos que operam nas ci- monial e financeira, ficando, porém, subordinada ao
dades de Ilhéus e Porto Seguro com destino a São controle do Governo e da sociedade, no que tange à
Paulo. Com certeza, dois vôos a mais chegando no prestação de contas dos resultados de suas ações. A
aeroporto de Congonhas não vão interferir em nada sua supervisão será exercida pelo Conselho de De-
no funcionamento daquele aeroporto. senvolvimento do Centro-Oeste, presidido pelo Minis-

Fica aqui, portanto, Sr. Presidente, nosso vee- tro da Integração Nacional e composto pelos Gover-
mente protesto, em nome dos Deputados Federais da nadores das unidades federativas da região, por re-
Bahia, para que essa situação seja revista pelo DAC e presentantes das classes patronais e trabalhadoras
que os vôos de Ilhéus e de Porto Seguro da Nordeste da região, bem como por representantes do Poder
Linhas Aéreas para São Paulo, um patrimônio do Nor- Executivo federal.
deste, possam prosseguir. Entre os alvos da Centro-Oeste destacam-se: o

Muito obrigado. fomento à atividade produtiva regional; a articulação e
O SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pronun- viabilização de fontes de financiamento para a atra-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. ção de investimentos na região; a identificação e pro-
Deputados, o Governo Federal caminha a passos lar- moção de empreendimentos produtivos; o apoio à im-
gos para o preenchimento de uma importante lacuna plantação de projetos de infra-estrutura econômica e
existente na nossa política de desenvolvimento regio- social e de programas sociais; a montagem de uma
nal. Está em fase adiantada de estudos a criação da rede de parcerias, visando à articulação dos esforços;
Agência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, insti- o apoio à incorporação de inovações tecnológicas e
tuição que, a exemplo de suas irmãs dedicadas às ao acesso, domínio e gestão de informações estraté-
Regiões Norte e Nordeste, deverá constituir o princi- gicas; e, finalmente, a provisão de subsldios para as
pai instrumento de promoção do desenvolvimento pollticas públicas na região.
sustentável de uma parcela considerável do território Para dar sustentação financeira às ações pre-
nacional. vistas, será criado o Fundo de Desenvolvimento do

Dentro qe um novo conceito de política regional, Centro-Oeste - FUNDOESTE. Constituído de dota-
em que a ação do Estado busca regulamentar, fiscali- ções orçamentárias à conta de recursos do Tesouro
zar e induzir o desenvolvimento, por meio da atração Nacional, o FUNDOESTE deverá assegurar recursos
de agentes de fomento, particularmente da iniciativa para apoiar investimentos econômicos e sociais na
privada, a instituição da Agência foi precedida pela região. Não obstante, a participação o FUNDOESTE
criação, no âmbito do Ministério da Integração Nacio- nos projetos financiados pela Agência será limitada a
nal, da Secretaria Extraordinária do Desenvolvimento um percentual do valor das inversões totais, uma vez
do Centro-Oeste, em dezembro do ano passado. A que o objetivo maior é o de alavancar parcerias com o
partir dai, foi elaborado o Plano Estratégico de De- setor privado.
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Com a criação dessa Agência de Desenvolvi
mento, o Governo Federal estará pagando uma dívida
social com a região Centro-Oeste, contraída desde a
extinção da Superintendência de Desenvolvimento
do Centro-Oeste - SUDECO, em 1991. O resgate
dessa dívida vai permitir a superação das desigualda
des econômicas e sociais que ainda hoje afetam uma
região que, embora detenha cerca de 19% do territó
rio nacional, participa com apenas 8% do PIB.

Certamente o Centro-Oeste tem potencial eco
nômico para crescer: recursos naturais importantes e
um povo trabalhador são a marca da região que agora
passará a contar, também, com um instrumento dedi
cado ao seu desenvolvimento.

Parabenizo, em nome de todos aqueles que es
tavam presentes à reunião, o ex-Ministro da Integra
ção Nacional, Senador Ramez Tebet, que, sem som
bra de dúvida, é um grande entusiasta dessa questão.

Como Deputado de Goiás, sem sombra de dúvi
da, enalteço essa atitude, solicitando o apoio de toda
a sociedade brasileira, por intermédio dos Deputa
dos, para a criação da Agência de Desenvolvimento
do Centro-Oeste.

Era o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Barbosa
Neto, o Sr. Marçal Filho, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Roland La
vigne, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fala
rei novamente sobre a questão dos servidores públi
cos federais, que se encontram há sete anos sem rea
juste salarial e hoje reclamam um reajuste de 75%,
equivalente à inflação acumulada no período, de
acordo com dados do Governo Federal.

Trago também outros dados referentes à infla
ção. O jornal O Globo do dia 9 do mês passado traz
algumas variações dos preços administrados no pe
ríodo de 1995 a 2001 , portanto, seis anos, e não sete,
como é o caso dos servidores públicos em greve pelo
reajuste. Por exemplo, o telefone fixo sofreu variação
de 445,06%; o gás de bujão, de 324,77%; a gasolina,
de 210,77%; a energia elétrica, de 188,11 %; água e
esgoto, 141,32%. São índices elevadíssimos de infla
ção que o Governo não reconhece, porém, autoriza.
Mas eles existem e pesam sobre as despesas de to
das as famílias brasileiras, que dirá do desempregado

ou daquele que sequer teve seu salário reajustado
durante os últimos sete anos, como é o caso dos ser
vidores públicos federais e de muitos servidores pú
blicos estaduais e municipais.

Além de não terem seus salários reajustados
nesse período, cerca de sessenta prerrogativas a que
tinham direito foram alteradas ou suprimidas através
de medidas provisórias, projetos de lei ou emendas à
Constituição.

A maioria dos Parlamentares desta Casa, prin
cipalmente os da bancada de sustentação do Gover
no, compactuou com esse roubo de direitos dos servi
dores públicos federais. Inúmeras funções comissio
nadas ou comissões foram retiradas, o que causou
redução da renda.°Governo diz que servidores públicos têm boa
remuneração e que essa reivindicação é injusta. Con
tradigo essa afirmaçãQ, porque boa parte deles so
brevivem em razão dos penduricalhos na remunera
ção. Para comprovar isso, trago mensagem de 8 de
outubro de 2001 enviada a esta Casa, em que consta
o salário dos médicos do Ministério da Saúde. Por
exemplo, o médico de Padrão 3, Classe A - portanto,
a maior remuneração - recebe um salário de 524 rea
is por 4 horas diárias de trabalho. Se a jornada for de 8
horas, a remuneração será de cerca de mil reais para
esses médicos em fim de carreira, às vésperas da
aposentadoria. O médico de Padrão 1, Classe B, ou
seja, em início de carreira, recebe 244 reais ou aproxi
madamente 500 reais, caso trabalhe 8 horas por dia.
É impossível viver com os vencimentos pagos pelo
Governo Federal.

O servidor recebe esse ou aquele penduricalho,
seja ele hora extra, abono ou cargo comissionado, e
depois o Governo retira tudo isso e o submete a viver
com essa mediocridade de vencimento. Depois,
quando os funcionários públicos fazem qualquer mo
vimentação como a atual, começa-se a dizer que eles
não têm direito à greve, que ela é injusta.

Ora, Sr. Presidente da República, injustas são
as condições de trabalho às quais são submetidos os
trabalhadores, injusta é a remuneração que lhes é
paga.

Obrigado.
O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf'!! e Srs. Depu
tados, todo trabalhador precisa ganhar, é mais do que
justo. Tenho ouvido, nos últimos dias, considerações
sobre a greve dos servidores públicos que precisam
ser esclarecidas.

Primeiro, a despesa do Governo aumentou com
o funcionário público de 34 bilhões de reais para 62
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bilhões de reais. Então, houve reajuste de diversas
formas, principalmente as gratificações. Muitas cate
gorias não ficaram sem reajuste.

Ontem à noite, o Ministro Paulo Renato rea
briu as negociações com os grevistas no Ministério
da Educação. Estiveram presentes representantes
de todos os partidos. Pela Liderança do Governo
inicialmente participou o Deputado Arnaldo Madei
ra e depois eu o substituí. Conversamos durante
duas horas, tendo sido a primeira hora com o Minis
tro Paulo Renato.

Então, foram reabertas as negociações, apesar
das agressões sofridas pelo Ministro Paulo Renato e
sua equipe nos últimos dias. Mas vamos perdoar, por
que em uma greve muitas vezes afloram paixões e as
relações ficam muito agressivas.

O Ministro Paulo Renato avançou e repetiu: para
fazer o acerto, há 350 milhões em seu orçamento, que
está muito restrito. Há três categorias: técnicos, servi
dores das escolas profissionais federais e a ANDES,
dos professores.

Na segunda parte, participaram as associações.
Há todo interesse do Governo em acertar. As negoci
ações foram abertas, só que o Ministro Paulo Renato
suspendeu o pagamento aos servidores até que tudo
volte ao normal. Em qualquer empresa, quando o fun
cionário faz greve é descontado; quando falta é des
contado. E o Ministro Paulo Renato Souza, por deci
são do Supremo Tribunal Federal, está impedido de
pagar. Mas a primeira decisão foi de não pagar os ser
vidores que estavam em greve e foram altamente
agressivos.

Agora, o Governo está completamente aberto.
Ontem isso ficou claro às três entidades: voltam os
funcionários a trabalhar; o Ministério dá 6, 7 dias para
o entendimento das assembléias; paga, de pronto, o
mês passado, manda fazer a folha deste mês tam
bém, o que precisa ser feito até o dia 19, criando-se
um grupo de trabalho, com apoio dos Parlamentares
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que
agora vão agregar colegas da Comissão de Orça
mento, numa tentativa de esta Comissão remanejar
os recursos necessários, talvez em torno de 700 mi
lhões, pois o Ministério da Educação já pôs à disposi
ção 350 milhões.

Sr. Presidente, as negociações estão reabertas
de novo e o Ministério da Educação está disposto a
pagar, mas quer essa disposição das três entidades.

Foi uma ótima reunião, em alto nível. Houve en
tendimento. Repito, é importante registrar a participa
ção dos partidos de oposição que auxiliaram ontem
na reabertura das negociações.

Outro assunto, Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados. É urgente denunciar a hipocrisia e o desprepa
ro do MST e seus dirigentes, que permitem, e até in
centivam, o surgimento de milícias assassinas dentro
de seus acampamentos.

Numa reunião de líderes daquele movimento,
um candidato a Vereador pelo PT disse que deveria
ser feito o que fosse preciso para desalojar, do acam
pamento Rondinha, na cidade gaúcha de Jóia, os
agricultores que não fossem filiados ao movimento.
Capangas, arregimentados numa cidade vizinha e
batizados como Grupo de Disciplina, mataram um
posseiro que, por não pertencer ao MST, não tinha di
reito ao lote dentro do acampamento.

É verdade que direito ele não tinha, apesar de
ter pago a um ex-membro do MST para ficar com a
terra. No entanto, nada justifica a brutalidade de que
foi alvo.

Primeiro, pressionaram-no psicologicamente,
ameaçando-o de expulsão por diversas vezes; depo
is, às 5 horas da manhã, bateram em sua porta e o
mataram de cuecas, em frente à mulher e ao filho de
12 anos. A vítima, o agricultor Pedro Milton da Luz Pe
droso, tinha 49 anos. Data da barbaridade: 7 de se
tembro.

A lei está investigando dezoito integrantes des
se tal Grupo de Disciplina do MST. Os supostos líde
res, porém, estavam foragidos até a semana passa
da, apesar de seus advogados terem prometido que
compareceriam à Polícia.

Não pensem que se trata de um caso isolado: no
mesmo acampamento, e na mesma noite, outras cin
co famílias também foram ameaçadas, tiveram seus
lotes invadidos e permaneceram em cárcere privado
com armas apontadas para suas cabeças; seus bens
foram depredados. Eventos semelhantes parecem
ocorrer em outros acampamentos do MST. Segundo
o Superintendente do INCRA gaúcho, Jânio Guedes
Silveira, o MST incentiva a intimidação psicológica e
física dos não-membros.

Casas, lotes e benfeitorias de agricultores não
filiados ao MST são desocupados para dar preferên
cia aos filiados, ou simplesmente para alojar crimino
sos. Esse grupo em questão, que chamou a atenção
com o covarde assassinato, por enquanto só está
sendo acusado de esbulho possessório, formação de
quadrilha, bando qualificado, porte de arma, roubo e
violação qualificada de domicílio. Mais duas ou três
semanas, pelo menos, se passarão até que o proces
so seja concluído.

A vítima fatal havia comprado seu pedaço de
terra por 15 mil suados reais e lá criava gado leiteiro.
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Ora, o MST e os partidos que o apóiam precisam
aprender que os assentamentos não são territórios
estalinistas independentes, onde impera o fundamen
talismo marxista, mas áreas destinadas pelo Governo
para fazer, na forma da lei, a reforma agrária.

A ação irresponsável do MST prepara os âni
mos para um segundo passo: a criação de células ter
roristas. É evidente que o Brasil não pode tolerar tais
descaminhos e deve cortar o mal pela raiz.

Os líderes do MST, é claro, negam hipocrita
mente a existência dessas milícias, denunciadas de
forma inequívoca por vários agricultores, após o trági
co acontecimento do dia 7 de setembro.

Alerto aos colegas: fiquem atentos a hipocrisias
de igual monta, pois muitas pessoas que posam
como defensores dos oprimidos não passam, verda
deiramente, de covardes criminosos.

Tenho em mãos várias reportagens jornalísticas
mostrando o que acontece no Rio Grande do Sul: a in
segurança cresce cada vez mais nas famílias gaú
chas, principalmente no interior do Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, ocupo a tribuna
desta Casa para anunciar a ida de representante do
Sr. Ministro Pratini de Moraes, da Pasta da Agricultu
ra, Pecuária e Abastecimento, ao Município de Irecê,
no Estado da Bahia, para tratar do zoneamento agrí
cola da região. Trata-se de importante fato, que mere
ce registro da tribuna desta Casa.

Muito obrigado.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, o que me traz à tribuna diz respeito ao pronun
ciamento do Deputado Orlando Desconsi, do PT, Rio
Grande do Sul, em que atribuiu ao Governo do Esta
do a injeção de recursos na agricultura. Disse S.Exa

que, graças a esses incentivos, o Rio Grande do Sul
conseguiu colher 18 milhões de toneladas de grãos,
além de ter excelente produções de frangos, suínos,
bovinos, lácteos e frutas. Falou S.Exa também a res
peito do grande apoio do Governo do PT à pesquisa.

Ressalto que, especificamente sobre pesquisa,
esse Governo não investiu 0,01 % do Orçamento do
Estado. Portanto, isso não pode ser responsável pela
excelente produtividade. .

Mencionou também S.Exa o volume de crédito
aportado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul
como um dos responsáveis pela alavancagem da pro
dução e da produtividade do Estado. Digo aos senho-

res que 2% do total de crédito, com recursos equaliza
dos pelo Governo Federal, pouco representaram para
a produção das 18 milhões de toneladas de grãos que
o Estado colheu.

Sr. Presidente, o Rio Grande do Sul é um dos
Estados mais endividados. A nobre Deputada Veda
Crusius está tratando da Medida Provisória n° 2.196 a
fim de encontrarmos uma solução para o endivida
mento agrícola.

Portanto, o recurso que o Governo do Estado
diz ter aplicado na agricultura, por meio do Banco do
Estado do Rio Grande do Sul, muito pouco tem a ver
com a excelente produção e produtividade do Rio
Grande do Sul.

Quero ressaltar que a produção e a produtivida
de devem-se muito mais à garra, à força e à compe
tência dos produtores rurais do Rio Grande do Sul do
que propriamente ao incentivo dado pelo PI. É preci
so considerar os 20% ou 30% de crédito dos bancos
oficiais e particulares, dinheiro equalizado pelo Go
verno Federal.

Mas os heróis da grande produção e produtivi
dade são os produtores rurais, que, a despeito das dí
vidas, dos planos econômicos, da falta de crédito e de
incentivos, são os responsáveis pelas 18 milhões de
toneladas que o Rio Grande do Sul está colhendo e
pelo excelente rebanho do Estado, o que muito pouco
tem a ver com o PI.

Portanto, faço este registro: praticamente nada
se deve ao apoio e ao incentivo do Governo do PI.
Estão mentindo para a opinião pública do Rio Grande
do Sul e do Brasil; não é verdade o que foi dito ontem
neste plenário.

Muito obrigado.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de comu
nicar que, ontem, a Comissão Especial de Segurança
Pública votou seu relatório, no qual trabalhamos há
mais de dois anos. E, o mais impressionante, o relató
rio foi aprovado por unanimidade.

É evidente que, em assunto tão polêmico e com
plexo como a reforma da segurança pública, tenham
restado cinco pontos conflitantes para serem discuti
dos na próxima semana.

Recebemos mais de 51 destaques, dos quais
acatamos 38. Dos 13 restantes, apenas 5 ficaram
pendentes. Isso demonstra nossa intenção de nego
ciar e elaborar um texto que beneficie a sociedade. O
relatório traz muita inovação no campo da segurança
pública. O Governo Federal precisa entender que ali
está o anseio da sociedade brasileira. Precisamos
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modificar o sistema atual, que está obsoleto, e apre
sentar ao povo brasileiro algo inovador. Pensando no
bem maior, que é a vida do ser humano, estamos fa
zendo ainda algumas modificações.

Por exemplo, hoje não podemos falar em segu
rança pública sem mencionar a criação de um Minis
tério da Segurança Pública, necessário para doutri
nar e normatizar tudo aquilo que diz respeito ao as
sunto. Não podemos continuar com essa colcha de
retalhos, o Rio Grande do Sul agindo de uma forma, a
Bahia de outra, o Distrito Federal de outra. A socieda
de paga um preço muito alto por esse desencontro de
procedimentos.

Outra questão bastante polêmica que estamos
introduzindo no texto é a necessidade de uma verba
carimbada, como existe para a Saúde e a Educação.
É muito importante que, daquilo que arrecadam os
Estados, um percentual seja destinado ao setor. Com
isso acaba o sofrimento da Polícia, que infelizmente
só é lembrada em época de campanha, quando o Go
vernador candidato oferece, vamos supor, umas mil
viaturas modelo popular, que em três ou quatro me
ses estarão danificadas.

A compra de armamento é outro ponto. Só quem
realmente entende de segurança pública poderia
comprar os equipamentos.

Agradeço a todos os membros da Comissão
Especial a paciência que tiveram. No momento exato,
conseguimos aprovar um texto muito polêmico.

Sr. Presidente, V.Exa. bem sabe que a reforma
do Poder Judiciário recebeu mais de 300 destaques.
A reforma da segurança pública envolve mais de 1
milhão e 500 integrantes e mais de seis instituições.
Não conseguimos chegar a um consenso pleno, mas
acreditamos que o relatório produzido é bom para a
sociedade.

Encerro solicitando que este pronunciamento
seja registrado nos Anais da Casa e divulgado no pro
grama A Voz do Brasil. Convido os Deputados da
Comissão a votar, na próxima semana, de uma só
vez, os cinco destaques restantes, para que possa
mos iniciar logo no plenário uma discussão ainda
mais acalorada.

Muito obrigado.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos numa sessão extraordinária, ainda sem quo-

rum para o início da Ordem do Dia. Já são 11 h23min
e às 13h tem início a sessão ordinária. Estamos espe
rando os Srs. Deputados virem ao plenário registrar a
presença e o Presidente efetivo da Casa, ou o
Vice-Presidente, que tem dirigido as sessões nas
quintas-feiras, assumir a função. Na pauta figuram
três PDLs, que não devem ter votação difícil. Depois
da Ordem do Dia os Deputados continuarão seus dis
cursos.

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - V.Exa .

tem razão. Convoco os Parlamentares que estão nas
diversas dependências da Casa a vir ao plenário re
gistrar sua presença, a fim de que possamos iniciar a
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Com a
palavra o Deputado Rubens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.2! e
Srs. Deputados, depois de muitos anos foi criada, en
fim, a Comissão Parlamentar de Inquérito que deve
examinar a ação do Governo socorrendo parte do sis
tema financeiro, valendo-se de um programa que res
ponde pelo nome de PROER.

As autoridades financeiras da época de sua cri
ação, como as que se seguiram, insistem numa mes
ma tecla: não tivesse sido criado o PROER, o sistema
financeiro nacional ruiria por completo.

Temos nossas dúvidas quanto a isso e quere
mos dividi-Ias com nossos ilustres pares.

A primeira observação que se deve fazer a res
peito é a de que não foi todo o sistema financeiro que
buscou socorro junto ao Governo. E nem precisaria,
de fato, tantos e tão fabulosos são os ganhos dos se
nhores banqueiros. Basta que se veja que em meio a
série crise, a uma terrível dependência da economia
brasileira do capital externo, ao desemprego e à re
cessão, os lucros produzidos, semestre a semestre,
cheiram a fausto e fedem a escândalo.

Sr. Presidente, os bancos que mais receberam
aquele auxílio foram o Econômico, o Nacional e o
BAMERINDUS, com a observação de que, pelo me
nos quanto aos dois primeiros citados, a falência de
veu-se, antes de mais nada, a uma administração
comprovadamente fraudulenta. Seja: a razão não es
tava no Plano Real, nem em qualquer pacote econô
mico, mas na atuação deletéria de seus proprietários.

Podemos examinar a questão ainda por outro
aspecto. Alguém poderia alegar, com mais pressa
que razão, que esses planos econômicos do Gover
no, de qualquer governo, baixados como pacotes di
tos salvadores, costumam ser a causa de disfunções
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as mais absolutas, daninhas e perversas para a eco- Era o que tfnhamos a dizer.
nomia do País. Para não irmos muito longe, o Plano O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem revi-
Cruzado, de Sarney, e o confisco da poupança, ~e são do orador.) _ Sr. Presidente, sr'lS e Srs. Deputa-
Collor, estão aí mesmo para comprovar o que aflr- dos, a irresponsabilidade do Governo diante do mo-
mamos. vimento grevista do funcionalismo público federal há

No caso específico do Real a coisa funcionou de muito ultrapassou o limite de tolerância que se pode
forma diferente. O plano foi anunciado com mais de esperar de pais e mães de família, professores, mé-
um ano de antecedência. Durante um ano o País - e, dicos e outras categorias que há sessenta dias cru-
portanto, seu sistema financeiro - acostumou-se a zaram os braços reivindicando uma reposição salari-
conviver com a URV e com a cotação diária dessa ai mais que justa, depois de sete anos sem nenhum
unidade e do dólar. E não foi só: marcou-se a data reajuste em seus vencimentos.

para que o Real entrasse em vigor. São impressionantes os números dessa greve,
Ora, houvesse qualquer dúvida, por mínima que recebe a cada dia novas categorias de profissi-

que fosse, o sistema financeiro, como um todo, po- onais do serviço público, enquanto o Governo, na
deria comprovar, junto às autoridades da área, que ilusão de desmobilizar os trabalhadores, corta salári-
aqui ou ali haveria certa possibilidade de desatino e os, não negocia e manda a Polícia bater e reprimir.
que, por isso mesmo, haveria a necessidade de mo- Unidos em torno de uma proposta de reposi-
difi.~ar alguns aspectos do novo plano e, mesmo, de ção salarial de 75,48%, incorporação das gratifica-

adia-lo. ções ao salário, realização de concurso público no
Nada disso se fez. Jogou-se segundo as re- Regime Jurídico Único e manutenção dos direitos

gras previamente definidas e, ass!m se t~m que en- de aposentadoria pública, cada dia vai ficando
tender, por todos aceitas. Se veio a crise a culpa mais forte o movimento. Cem por cento das insti-
não pode ser lançada exclusiva~ente na~ costas - tuições federais de ensino superior estão fecha-
nem nos cofres - do real. Mas, ainda aSSim, tratan- das: são 52 universidades sem aula, com a carga
do-se de crise, não nos veio ela na forma de ~m pa- horária atrasada, prejudicando milhões de estu-
cote editado na sexta-feira para entrar em vigor na dantes em todo o País e comprometendo o vesti-
quarta-feira, depois de dois di~s de feriado.s bancári- bular do próximo ano; e 95% por cento dos servi-
os. Nada disso. Ela se anuncIou com mais u~ ano dores e professores parados.

de antecedência e, portanto, com tempo mais que Diante das ro ostas dos servidores, o Gover-
suficiente para que todos a ela se adaptassem. no ofereceu os ri~íc~los 3,5% de reposição salarial.

Por outro lado, Sr. Presidente, n~o. é sua m~- Essa foi a melhor contribuição para a mobilização
jestade o mercado quem tem que decIdIr. seus p~o- do funcionalismo público, porque representa uma
prios problemas, pois que, qua.ndo as COIS~S estao afronta a quem está há tanto tempo perdendo com a
em fase de euforia o que. mal: s~ pede, e que o inflação, que todos sentem no bolso, mas o Gover-
Estado não atrapalhe? ASSI~, .nao e p~sslvel qu.e o no insiste em dizer que não existe.
Estado seja chamado a administrar mais uma Crise, O Ministro da Educação, Paulo Renato, enfrenta
como o fez com o P~OER, apenas ~ara d~fend.er, a greve rezando na cartilha imposta pelo FMI: não re-
resguardar e, em mUitos casos, ampliar patrimônios cebe o comando de greve, não sinaliza uma proposta
privados. decente e, quando o movimento ganha as ruas, man-

Num artigo publicado no jornal Valor o econo- da a Polícia resolver o assunto com cassetetes, bom-
mista José Carlos de Sousa Braga soube, como nin- bas e prisões. Essa é a linguagem deste Govern_o,
guém, sintetizar a questão, quando diz que "na eu- que revela sua face a cada re~~ã~ da~ueles ~ue nao
foria valem os mercados, mas na queda valem as podem mais esperar porque Ja nao tem mais o que
providências estatais". perder.

Portanto, nossas autoridades governamentais Foi o q~~ ocorreu no últim.o dia 3, quando aconte-
melhor fariam se, impossibilitados de dizer a verda- ceu em Braslha a ~archa Nac.lonal e~ Defesa e Pro-
de, se valessem, pelo menos, da dignidade do silên- r:n?ção da E~uc~iÇao, que ~eun~u. 6.0 m~'.pessoas. O po-
cio. O PROER é o exemplo último de que o Estado IIclamento fOI feito por 4 mil poliCiaiS. militares e 200 po-
brasileiro continua sendo o gerente dos interesses liciais civis infiltrados entre os ~anif~.stantes. Agentes
privados, que, ao que vemos, jamais estiveram pre- armados e helicópte.r~s ~~ PoliCIa Militar sob~evoavam
ocupados com os interesses da Nação. a Esplanada dos Mlnlstenos numa verdadeira opera-
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ção de guerra, que terminou com sete pessoas presas
e seis feridas, duas por atropelamento.

É dessa forma que age um Governo despre
parado, prepotente e arrogante, que tem como
único objetivo o pagamento da dívida externa.
Compromete o País de tal forma a virar as costas
para seu próprio povo, eximindo-se das responsa
bilidades mais elementares de quem governa um
país como o Brasil.

É triste e melancólico, Sr. Presidente, ver um
professor universitário tratar o movimento dos servi
dores públicos federais dessa forma. Nos últimos
anos, Fernando Collor, José Sarney e os Governos
militares não deixaram de pagar os salários dos ser
vidores públicos federais em greve.

É lamentável que dois professores, um Minis
tro da Educação, outro Presidente da República, se
jam capazes de tal ato. O Presidente FHC e o Minis
tro Paulo Renato passarão para a história do Brasil,
vergonhosamente, como aqueles que tiveram o des
plante, com total desprezo por pais e mães de famí
lia, de reter os salários do funcionalismo público fe
deral que se encontra em greve.

Sr. Presidente, espero que o Ministro da Edu
cação e o Presidente da República tenham juízo:
paguem imediatamente os servidores públicos fede
rais em greve e abram as negociações, a fim de en
contrar um caminho correto e amadurecido para o
povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, gostaria que fosse divulgada nos me
ios de comunicação desta Casa recente visita do
Governador Jorge Viana e da Senadora Marina Sil
va a Washington, onde estiveram com o Presidente
do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Enri
que Iglesias, acertando os detalhes finais do início
da liberação, até o final deste ano, do financiamento
no valor de US$ 244 milhões (cerca de R$ 658 mi
lhões pela cotação atual), que está sendo pleiteado
para a consolidação da infra-estrutura necessária ao
crescimento econômico e social do Acre.

Já aprovado pelo Governo brasileiro e pelo
Comitê de Empréstimo do BID, a primeira parcela
do financiamento, da ordem de US$ 132 milhões
(cerca de R$ 356 milhões), será usada para asfaltar
100 km da BR-364, entre Tarauacá e Cruzeiro do
Sul, adquirir 90 equipamentos pesados para prepa
rar a infra-estrutura ao desenvolvimento da área ru
ral dos 22 Municípios acreanos e para o Estado dis-

por de tecnologia visando a geração de emprego a
partir do aproveitamento de seus recursos naturais.

Segundo o Governador Jorge Viana, o em
préstimo do BID se destina a financiar um projeto
completo que vai institucionalizar, num prazo de
cinco anos, a política de desenvolvimento susten
tável com a finalidade de melhorar as condições
das cidades acreanas, fazendo do Acre um Esta
do produtor.

Jorge Viana classificou o encontro com o Pre
sidente do BID como muito significativo, porque o úl
timo financiamento externo conseguido pelo Acre
ocorreu no início da década de 80. Depois disso, se
gundo o Governador, o Estado entrou numa crise
quase permanente, da qual está saindo só agora,
gozando da confiança de uma instituição que ajuda
os países em desenvolvimento e se dispõe em aju
dar o Acre.

O Governador ressaltou que seu Governo está
trabalhando neste projeto com o BID há dois anos,
ouvindo as comunidades do Acre em todos os Muni
cípios. Além disso, o Estado já recebeu quatro mis
sões do BID para tratar do financiamento.

A possibilidade de liberação dos recursos até o
final deste ano ou início de 2002 é concreta.

Segundo o Governador Jorge Viana, o Acre
conseguiu entrar numa excepcionalidade junto ao
BID. Esse projeto foi feito a partir de uma exceção,
uma vez que esse tipo de projeto estava parado.

"Devo dizer que este é o único projeto encami
nhado e aprovado dentro do banco, junto aos comi
tês do banco, nesses dois anos. Agora, a outra eta
pa é apresentar para o Senado da República, que
espero que aconteça este ano ainda. Aprovando no
Senado este ano, nós poderemos ter desembolso já
a partir do começo do ano que vem. Nessa primeira
fase são mais R$ 300 milhões, para serem executa
dos em três anos. Acho que esse projeto muda a
história do Acre definitivamente", disse o governa
dor.

Além de se encontrarem com o Presidente
do BID, o Governador Jorge Viana, a Senadora
Marina Silva e o Secretário de Planejamento, Gil
berto Siqueira, o Secretário de Produção, José
Fernandes do Rêgo, e o Secretário de Extrativis
mo e Floresta, Carlos Vicente, estão mantendo
reuniões com outras instituições e organizações
não-governamentais, que podem apoiar a auxiliar
o Governo do Acre na agilização da assinatura do
contrato com o banco.



Porém, a realidade brasileira não é esta, dian
te do quadro alarmante em que se encontram nos
sas crianças, exploradas nos serviços irregulares,
na prostituição infantil, no tráfico de droga e em ou
tras atividades ilícitas.

Exemplificando, no meu Estado, o Rio de Ja
neiro, os dados estatísticos são assustadores. A
esse respeito, tive oportunidade de ocupar esta tri
buna no mês passado para fazer pronunciamento
sob o título "Infância a Serviço do Crime", que regis
tra os números da criminalidade infantil e destaca:
Diante dessa situação, ainda há de se registrar que
no Estado existem mais de 23 mil crianças com ida
de até 14 anos, que trabalham ilegalmente, embora
distante da criminalidade, nos lixões, de flanelinhas,
camelôs, engraxates, catadores de papéis e outros.
O que elevaria em muito a criminal idade se esses
não trabalhassem.

Pelo quadro aflitivo, Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, cumprimento as crianças pelo seu dia,
porém, não o faço da forma que gostaria, diante de
nossa realidade, sendo prudente manifestar minha

Muito obrigado.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PPB 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, motivou-me concorrer a
um cargo político minha preocupação com as crian
ças carentes de um modo geral e de forma especial
as do meu Estado do Rio de Janeiro, da Baixada
Fluminense e do Município de São João de Meríti.

Dia 12 de outubro, comemora-se o Dia da Cri
ança. Gostaria de ocupar o microfone para cumpri
mentá-Ias pelo seu dia de forma plena, se víssemos
nossas crianças amparadas na forma que prevê o
Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege
os direitos fundamentais inerentes à pessoa huma
na, sem prejuízo da proteção integral de que trata a
lei, assegurando-lhes todas as oportunidades e faci
lidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento fí
sico, mental, moral, espiritual e social, em condições
de liberdade e de dignidade.

Fixa como dever da família, da comunidade,
da sociedade em geral e do Poder Público assegu
rar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direi
tos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à edu
cação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária.
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Era isso que tínhamos a dizer sobre tão rele- preocupação e perplexidade, bem como expressar
vante tema. meu compromisso em lutar para ajudar a reverter

essa situação e esses números.

Muito obrigada!

A SRA. NICE LOBÃO (Bloco/PFL - MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, hoje completam 30 dias do maior
ataque terrorista conhecido pela humanidade. A
destruição das torres gêmeas do World Trade Cen
ter e parte do Pentágono, em Nova York e Washing
ton, e a conseqüente morte de milhares de pessoas,
mudam, definitivamente, as relações internacionais
entre os povos.

O covarde ataque de 11 de setembro mereceu
o repúdio das nações, em todos os continentes. A
reação americana faz-se prevalecer, através de pe
sados bombardeios ao Afeganistão.

Uma nova ordem mundial certamente emergi
rá, estabelecendo na agenda dos organismos inter
nacionais o combate sem tréguas ao terrorismo.

A globalização econômica imposta pelos paí
ses mais ricos vem produzindo um quadro de apro
fundamento de desigualdades, alastrando-se a fome
e a desesperança de um lado e a concentração de
renda e o desperdício de outro.

As relações unilaterais, de prevalência da von
tade norte-americana, tratando outras culturas e ou
tros povos sob a ótica dos seus interesses imperiais,
levam, na avaliação de muitos especialistas, ao
crescente ódio, especialmente no mundo muçulma
no, ao Estado e aos valores norte-americanos.

Todos concordamos com o combate sem tré
guas ao terrorismo. O julgamento deve acontecer
nos fóruns próprios das Nações Unidas e Cortes de
Justiça reconhecidas pelos países democráticos.

A defesa da paz, da liberdade e de um mundo
mais igual, mais justo, mais fraterno, é tarefa de to
dos os democratas comprometidos com valores hu
manistas.

A reação ao terrorismo no Brasil, entretanto,
não pode contemplar cenas hilariantes, típicas de
subserviência às decisões norte-americanas.

Estabelecer um clima de prevenção de atos ter
roristas, mobilizando ministros, militares e policiais ci
vis e federais, com cobertura da mídia, como se o
Brasil estivesse à beira de um grande atentado, pa
rece-nos, Sr. Presidente, uma atitude irresponsável,
provavelmente calculada, no sentido de desviar a
atenção dos brasileiros dos nossos problemas: da
universidade paralisada, dos salários congelados,
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Foi com grande senso de justiça e humanida
de que o Presidente lembrou ser nosso País um
abrigo para povos de diferentes nacionalidades e re
ligiões, pois aqui convivem pacificamente judeus,
árabes e seus descendentes católicos, protestantes
e muçulmanos. É preciso que realmente passemos
a cobrar, agora com mais afinco, uma solução racio
nal para o conflito entre israelenses e palestinos,
que, como enfatizou o Presidente, há muito tempo
fugiu da racionalidade.

Nossa luta em defesa da vida e dos valores
maiores da humanidade precisa continuar. Pedi
mos a Deus que a luz, que nos faltou nestes tem
pos de racionamento de energia, seja pródiga ao
iluminar o caminho dos nossos governantes para
que todos sejamos conduzidos a um mundo mais
fraterno e justo.

Sr. Presidente, espero que a Nação dê seu
apoio ao Sr. Presidente da República. Precisamos
de forte retaguarda para garantir a sobrevivência de
todos os que respeitam seus semelhantes e impedir
que alguns tresloucados ponham em jogo a vida
dos que realmente querem trabalhar.

Era o que tinha a dizer.

e analfabetismo que grassam no ções difíceis crescem e avultam homens públicos
com o perfil de estadistas, como tem nosso Presi
dente. Sociólogo renomado, sua vida acadêmica o
credencia a cobrar moderação e racionalidade de
todos aqueles que têm nas mãos os destinos de
uma nação e de seu povo.

a Presidente da República sabe que sempre
fomos, no Congresso, vigilantes e críticos das ações
do Governo quando entendemos que estas ignoram
pleitos justos ou não atendem aos interesses da
maioria da população. Mas jamais negamos nosso
apoio em momentos de dificuldades como este, que
está a exigir de todo homem público e de todas as
lideranças responsáveis do nosso País equilíbrio e
ação. E é preciso deixar claro que estamos todos
confiantes na ação do nosso Presidente da Repúbli
ca e no compromisso que assumiu perante a Nação:
"Que o Brasil seja nesses tempos de intolerância um
refúgio da razão, um exemplo de união e um fórum
constante da paz". Essas foram as palavras do nos
so Presidente. Esta determinação deverá guiar nos
sas ações externas e o discurso diplomático do Go
verno brasileiro, que tem rechaçado, com vigor, a
ação dos radicais e declarado seu apoio ao Gover
no dos Estados Unidos.

do desemprego
Brasil.

Certamente os terroristas do AI Qaeda e do
Taleban desconhecem o Brasil e o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, mesmo porque a socie
dade brasileira, miscigenada e pluriétnica, nunca im
pôs a ninguém valores de comportamento econômi·
co ou cultural. Ao contrário, absorve todas as cultu
ras, em face das nossas raízes indígenas, africanas
e européias.

Considero, pois, um clima artificial, o que
está sendo criado pelo Governo brasileiro, levan
do pavor e medo à sociedade, como se tivésse
mos que prestar uma satisfação objetiva aos Esta
dos Unidos ,da América e, quem sabe, receber
mais empréstimos do FMI, aumentando nossa dí
vida externa e dependência perante o dólar e a
economia norte-americana.

Seria mais produtivo que o Presidente FHC
buscasse resolver a situação dos servidores públi
cos federais; do salário mínimo vergonhoso; da gra
ve crise das universidades; da geração e distribui
ção de energia para tirar-nos da escuridão e amea
ças de apagão; do persistente índice astronômico
de analfabetismo, fome e miséria que assola nosso
povo, em especial os sofridos nordestinos.

A distribuição de renda no Brasil e no mundo
seguramente ajudaria a diminuir ou mesmo extermi
nar os focos de fanatismo terrorista, cujos substra
tos mais visíveis são exatamente as condições de
miserabilidade dos seus seguidores.

Sr. Presidente, solicito que autorize a divulga
ção do meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil.

Muito obrigada.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no momento em que todas
as atenções do mundo se voltam para as relações
diplomáticas entre as nações e para o combate ao
terrorismo, não podemos, como políticos responsá
veis, deixar de atender ao apelo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso para enfrentar juntos as
dificuldades que teremos pela frente.

Como brasileiro e detentor de mandato público
há quase 40 anos - grande honraria que me foi con
cedida pelo povo pernambucano -, emocionou-me o
chamamento à Nação feito pelo Presidente Fernan
do Henrique Cardoso no último dia 8 de outubro,
pedindo o apoio de todos. Sabemos que em situa-
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O SR. ALEX CANZIANI (PSDB - PR. Sem revi- temas mais variados e as justas preocupações de S.
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputa- Exãs., chegaremos à conclusão de que estão recla-
dos, gostaria de registrar que ontem foi comemorado mando, na verdade, o cumprimento das leis que pro-
o 542 aniversário de emancipação política da cidade tegem direitos ou a ausência delas.
de Arapongas, ao norte do Paraná. Com 87 mil habi- Sr. Presidente, tudo o que pleiteamos depende
tantes, Arapongas, cidade pujante e vibrante, é o se- da existência do Estado democrático de Direito. Pode-
gundo maior pólo moveleiro do País. mos recorrer ao uso antigo e já superado da força, ou

Parabenizo o Prefeito José Aparecido Bisca, a buscar soluções por meio do Direito, traduzido pela
Câmara dos Vereadores e, principalmente, a popula- expressão das Leis.
ção de Arapongas, que, por meio do seu trabalho, faz Vivemos num Estado democrático de Direito re-
com que a cidade seja uma das mais dinâmicas não publicano, em que o povo tem a capacidade de ex-
só do Estado do Paraná, mas de todo o Brasil. Para- pressar sua vontade através de Leis. Não há outro
béns ao povo de Arapongas. Esperamos que a cidade instrumento. Esse Estado é sustentado por um gover-
continue com esse mesmo dinamismo, oferecendo no de leis e não de homens, como normalmente a
cada vez mais oportunidades a seus cidadãos. tentação parece induzir.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Antônio Carlos Konder Reis, várias
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- são as manifestações no sentido de que são muito

te, peço a palavra pela ordem. preciosas as observações dos Parlamentares quan-
O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Tem do da elaboração de projetos na Comissão de Consti-

V. Ex.íl a palavra. tuição e Justiça e da votação em plenário. Não há sal
vação senão pelo caminho da Lei, porque só ela nos

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela garante o Estado de Direito, o regime democrático e a
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pa- forma republicana de governo. Não há outra saída.
rabenizo V. Ex.íl pelo esforço de convocar os Parla-

mentares para virem a plenário. O quorum foi alcan- numaEs~~~e~~~:~~~~~e~ae~~~:~i1~0~~~~~~t~~~:~
çado. quer conseguimos admitir que os princípios morais e

Solicito, então, que passemos ao segundo ato principalmente éticos, que deveriam estar protegidos
que o Regimento Interno nos obriga: o início imediato na nossa alma e no nosso espírito, sejam entregues à
da Ordem do Dia. Após as votações, os Deputados expressão voluntária do seu cumprimento.
poderão fazer seus pronunciamentos. Começamos a elaborar leis e códigos de ética

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Nobre para obrigar as pessoas a respeitar esses valores.
Deputado, estamos apenas aguardando a chegada Não há mais espaço para a voluntariedade, principal-
do Deputado que presidirá a Ordem do Dia. Em al- mente diante da terrível competição que caracteriza a
guns minutos, V. Exíl será atendido. sociedade de hoje, muito mais de mercado do que de

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Con- pessoas, muito mais comercial do que preocupada
cedo a palavra ao nobre Deputado Jarbas Lima. com as virtudes humanas.

O SR. JARBAS LIMA (pPB - RS. Sem revisão A famosa teleologia da dimensão do Direito, do
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, insígne Miguel Reale, recolhendo fatos, criando nor-
insisto em ocupar a tribuna, nas raras oportunidades mas e preservando valores, a cada discurso soa com
de que disponho, para tratar do que considero ser a a força da negação do próprio Estado de Direito, do
essência do Parlamento: a elaboração de Leis. desrespeito às leis e à ordem, que agora se estende

Peço permissão para registrar como ponto de até questões que dizem respeito à moral, aos princípi-
referência, neste momento, a presença do eminente os e aos bons costumes.
jurista brasileiro Deputado Antônio Carlos Konder Sr. Presidente, reafirmo meu propósito e minha
Reis, do vizinho Estado de Santa Catarina, integran- convicção de que só poderemos salvar o País das
te, assim como eu, da Comissão de Constituição e suas mazelas e dificuldades não pela boa vontade de
Justiça e de Redação. Essa referência nos deixa mais pessoas ou por governos de homens, mas por gover-
à vontade, com a sensação de que nosso raciocínio nos de Leis, por Estados de Direito efetivamente res-
está sendo acompanhado. peitados. Essa é a maneira que encontramos.

Quero reafirmar minha estima por esta institui- Caso contrário, teremos de continuar conviven-
ção e pela natureza do nosso trabalho. Se analisar- do com o alerta que no início do século XX nos fazia
mos as manifestações dos Parlamentares sobre os Rui Barbosa, quanto aos rumos de uma sociedade
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em que triunfavam as mediocridades, crescia a injus
tiça e proliferava a desonra, a tal ponto que os ho
mens de bem começavam a sentir vergonha de ser
honestos.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Jarbas Lima,
o Sr. Roland Lavigne, § 2Q do art. 18 do Re
gimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Severino
Cavalcanti, 1Q Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Com a palavra o Deputado Wilson Santos.

O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Deputados, sensibilizados com as restrições de or
dem financeira e orçamentária comuns às nossas
universidades públicas, que, vez por outra, como ago
ra, vêm à tona com maior intensidade, através de pro
longados períodos de greve, reunindo num mesmo
clamor reitores, professores, funcionários e estudan
tes, submetemos à apreciação deste Parlamento o
Projeto de Lei n'l4.837/01 , destinando recursos adici
onais aos combalidos orçamentos de nossas institui
ções federais de ensino superior.

A proposição de nossa autoria cria o Fundo de Fo
mento à Pesquisa nas Instituições Federais de Ensino
Superior, o FUNPES, no âmbito do Ministério da Educa
ção, com a finalidade de financiar os investimentos e o
custeio de pesquisas naqueles centros de saber.

Os recursos do FUNPES serão aplicados na
aquisição de equipamentos, insumos para laboratóri
os e oficinas, bem como no custeio de expedições e
eventos científicos realizados no País e no exterior.

O Projeto de Lei n'l4.837/01 destina ao FUNPES
os recursos dos prêmios dos concursos de prognósti
cos administrados pela Caixa Econômica Federal não
reclamados no prazo legal, a receita derivada da frui
ção ou da alienação de herança jacente, quando incor
porada ao domínio da União, contribuições e doações
de pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas no Brasil
ou no exterior, e outros recursos alocados ao Fundo no
Orçamento federal.

Desnecessário destacar a relevância estratégi
ca dos investimentos em pesquisa em nossas univer
sidades públicas, que oferecem ao País oportunida
des concretas para a conquista de maior espaço nas
áreas da tecnologia de ponta e das ciências em geral.

Não é novidade, porém, que os investimentos
públicos federais, inclusive os relacionados ao desen
volvimento de pesquisas nas universidades federais,
têm sido sensivelmente restringidos nos últimos anos.

A revista Veja destacou este fato, ao denunciar
que os investimentos públicos estão-se evaporando,
ao declinarem de 21, 5% do Orçamento, em 1998,
para meros 11,2 % em 2001. Não é sem razão que a
área do ensino superior teve a segunda maior perda
(76,3%) de investimentos entre os diversos setores
da ação governamental.

Em verdade, são reflexos visíveis das restrições
orçamentárias impostas pela política de ajuste fiscal
colocada em prática pela área econômica do Gover
no Federal, que, como sabemos, têm sua gênese nos
sucessivos acordos com o Fundo Monetário Interna
cional.

A pesquisa científica, pura ou aplicada, liderada
em grande parte em nosso País pelas nossas univer
sidades públicas, não pode estar condicionada ao sa
bor da conjuntura, ainda que às vezes adversa.

A sociedade, aqui representada por todos nós,
precisa buscar soluções permanentes, na linha da
que estamos apresentando, para o financiamento das
atividades estratégicas, que ditarão no futuro próximo
a forma de nossa inserção competitiva num mundo
exponencialmente complexo.

É já um turísmo, entre nós, afirmar que a pesqui
sa e o desenvolvimento cient ífico constituem elemen
to diferenciado e insubstituível da vida moderna, es
sencial à afirmação da inteligência nacional, não só
no mundo acadêmico, como no campo das realiza
ções práticas, quando realizado em consórcio com os
interesses objetivos dos empreendedores nacionais.

O esvaziamento da atividade de pesquisa nas
universidades públicas, asseverado pela insuficiência
de recursos oficiais, é deveras preocupante para o
País, tendo em vista o pequeno investimento das em
presas nacionais em pesquisa e no desenvolvimento
de produtos.

Infelizmente, achamos que não poderia mesmo
ser de outra forma!

A empresa nacional, grande ou média, convive,
diferentemente de seus concorrentes no estrangeiro,
com desproporcional sobrecarga de custos em seus
negócios, longe ainda de ser aliviada, sob a forma de
encargos financeiros e impostos, entre os mais eleva
dos do mundo.

Por todas as razões manifestadas neste pronun
ciamento, entendemos, sem falsa modéstia, que nos
so projeto de lei, sem embargo a eventuais e bem-vin
dos ajustes durante sua tramitação nesta Casa Legis
lativa, deve unir todo o espectro político que aqui tem
assento e representatividade.

Muito obrigado.
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o SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o Governo decidiu adotar o
Plano B de Racionamento de Energia, na Região
Nordeste. O Plano prevê, entre outras medidas: priori
dade no corte de energia dos usuários residenciais
com consumo acima de 500 kW/h e que não cumpri
ram a meta de racionamento; redução adicional e
temporária de metas de grandes consumidores; redu
ção da capacidade de negociação das indústrias ins
taladas no Nordeste no processo de compra direta de
energia de empresas das Regiões Sudeste e Cen
tro-Oeste; compra de 95 MW de energia extra pela
CHESF; fixação de três '1eriadões" (um em outubro e
dois em novembro); e, finalmente, a veiculação de
ampla campanha através dos veículos de comunica
ção, solicitando empenho da 'população na redução
do consumo.

A implantação do Plano B se justificaria, segun
do o Governo, na iminência de um colapso no forneci
mento de energia, em função dos baixos níveis dos
reservatórios. Segundo o Operador Nacional do Sis
tema Elétrico, os reservatórios estão a apenas 1,4%
acima do nível suportável.

As medidas adotadas pelo Governo criaram ex
pectativas desfavoráveis no meio empresarial do Esta
do do Ceará e na população em geral. Em obediência
à determinação governamental, por ocasião do lança
mento do Plano de Racionamento, o Estado do Ceará
atendeu ao chamado do Governo e, num esforço con
centrado de todos os segmentos da sociedade, redu
ziu o seu consumo nas residências, nas ruas, nos es
paços públicos, na indústria e no comércio.

Por conta desse esforço concentrado, o Estado
do Ceará reduziu a produção de seus parques industri
ais, com sensível repercussão nos níveis de emprego
e renda. Acresce-se a isso a queda do nível de qualida
de de vida da população que se viu privada do uso de
equipamentos já incorporados à vida doméstica. A re
dução da oferta de energia nas ruas, nos espaços pú
blicos, reduziu também os níveis de segurança tão de
sejados pela população dos centros urbanos.

"O sacrifício imposto deu-nos a garantia do de
ver cumprido: atingimos, em todo o espaço de tempo,
as metas de redução impostas" - afirmação esta con
tida no documento enviado ao Exmo. Sr. Ministro Pe
dro Parente, Presidente da Câmara de Gestão da Cri
se de Energia e subscrito pela Federação das Indús
trias do Estado do Ceará, Federação da Agricultura
do Estado do Ceará, Federação do Comércio do
Estado do Ceará, Federação das Câmaras de Lojis
tas do Estado Ceará e pela Bolsa de Valores Regio-

nal. O percentual de redução, que atingiu 20,2%, su
plantou, portanto, as metas fixadas pelo Governo.

Em face da total adesão do povo cearense às
metas de racionamento, consideramos totalmente
desprovidas de sentido as novas imposições advin
das com a adoção do Plano B de Racionamento.

As repercussões que advirão dessa medida são
incalculáveis, afetando diretamente a economia regi
onal que já vive sendo pressionada pelas altas taxas
de juros praticadas no mercado e pelas externalida
des negativas advindas com a crise mundial. É des
necessário afirmar, também, que serão incomensurá
veis as repercussões em termos de redução do nível
de produção, de emprego, de renda e de arrecada
ção fiscal no Estado.

Diante desse quadro, em nome do povo cearen
se, reivindicamos um tratamento especial, compatível
com o esforço feito e condizente com as peculiarida
des da economia do Estado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
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, a Comissão Intera
mericana de Direitos Humanos da Organização dos
Estados Americanos acatou, na semana passada,
uma denúncia do Centro de Defesa dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes Pe. Marcos Passerine e
do Centro de Justiça Global no caso do homicídio de
Raniê Silva Cruz, primeiro da série de dezenove as
sassinatos de adolescentes. Esse episódio ficou co
nhecido como o "Caso dos Meninos Emasculados do
Maranhão".

Esse jovem foi assassinado em setembro de
1991, no Município de Paço do Lumiar, no Maranhão.
A Polícia indiciou o filho do proprietário do sítio onde
foi encontrado o corpo do rapaz, mas o inquérito foi
arquivado em janeiro de 2001, depois de ficar parado
por sete anos.

Dos dezenove casos, dez estão com os inquéri
tos parados; um inquérito está desaparecido; três fo
ram arquivados; três estão aguardando julgamento;
dois foram julgados, dos quais em um o julgamento foi
anulado e, no outro, o acusado foi condenado e, logo
em seguida, colocado em liberdade condicional.

Em todos os casos as vítimas eram meninos en
tre 9 e 15 anos, todos moradores de áreas pobres de
ocupação irregular. O caso desses meninos engrossa
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as estatísticas de violência praticada contra os meno
res no Brasil.

A propésno disso, o estudo Situação Mundial da
Infância 2000, do UNICEF, mostrou que cerca de 18 mil
menores, especialmente meninas entre 7 e 14 anos,
são espancados por mês. Isso mostra que o Brasil pos
sui um quadro absurdo de violência contra o menor.

Como uma tentativa de mudar esse quadro, a
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) vai lançar no
próximo mês uma campanha nacional com o slogan
'Violência é covardia. As marcas ficam na sociedade".

Aviolência contra o menor ocorre, na maior par
te das vezes, na privacidade da família, ou seja, as
estatísticas desses casos são altas, mas ainda não
correspondem à realidade.

As denúncias de violência contra crianças e
adolescentes devem ser feitas. E a Justiça brasileira,
bem como a Polícia, precisa repudiar a idéia de que
só existe justiça verdadeira para os que podem pagar
um bom advogado, para que casos como o dos meni
nos do Maranhão, que são de pura discriminação so
cial e de impunidade, não se repitam.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Tem V. Exa a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Regimento é claro ao determinar o início da Ordem do
Dia, uma vez atingido o quorum - o que já ocorreu.

Estamos aguardando há mais de 40 minutos.
Não pretendemos retirar a palavra dos colegas, que
poderão continuar se manifestando depois de termi
nada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Nobre Deputado, a Presidência atenderá ao pedido
de V. Exa

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mário Negromonte.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PPB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, dirijo-me a este colendo Plenário
para tecer alguns comentários sobre complexo edu
cacional que me causa admiração e respeito.

Trata-se do complexo formado pelos Cursos
Objetivo, presentes em 450 cidades brasileiras, aten
dendo a 460 mil alunos, e que dispõe, hoje, também
de uma universidade. Esse verdadeiro império educa
cional começou, humildemente, num pequeno prédio

na Rua da Glória, no Bairro da Liberdade, em São Pa
ulo, como curso preparatório para o vestibular de Me
dicina, em 1965.

Hoje, 35 anos depois, comemoramos mais um
aniversário dessa iniciativa vitoriosa, fruto do traba
lho, do idealismo e da tenacidade de três professores:
Roger Patti, Tadasi Ito e João Carlos Di Genio.

De uma pequena sala de aula, onde se apinha
vam cem alunos, graças a uma nova dinâmica de ensi
no, a um espírito empresarial sadiamente ambicioso,
vemos hoje uma imensa máquina a serviço da educa
ção, incorporando tecnologias de última geração,
como a confecção de apostilas altamente condensa
das e operacionais, criadas e editadas pelo próprio
Grupo Objetivo, a criação de classes especiais para
alunos superdotados, a premiação de alunos expoen
tes, quer pela redução das mensalidades, quer através
de outros incentivos, buscando torná-los exemplos
para os demais. Essas são mostras da visão moderna
e progressista de seu mentor, o Prof. João Carlos Di
Genio, descendente de imigrantes italianos, grande
responsável por tão retumbante sucesso.

Foi o Prof. Di Genio que impôs a substituição de
livros bolorentos e áridos por apostilas modernas e
abrangentes, o uso intensivo e extensivo de computa
dores, da Internet, de aulas ministradas segundo os
mais modernos métodos de pedagogia, enfim, de
uma verdadeira revolução didática.

Segundo o próprio Prof. Di Genio, a aposta na
tecnologia, a persistência em seus métodos de ensi
no, apesar da avalanche de críticas que recebeu, e a
visão de um ensino mais moderno e adaptado à nos
sa realidade foram os pilares do sucesso dos Cursos
Objetivo, hoje na vanguarda do ensino pré-universitá
rio e universitário de nosso País.

Patrocinando expedições e levantamentos,
como o realizado na Bacia do Rio Derinene, o qual
originou ampla documentação exposta no livro "Flo
restas do Rio Negro", além da criação de Centros de
Defesa do Meio Ambiente, tais como a Escola da Na
tureza, em Manaus, Amazonas, e a Escola do Mar,
em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, foram essas reali
zações de grande importância para o Grupo Objetivo
e para o ensino no Brasil.

São pessoas como o Prof. João Carlos Di Genio
que nos dão a força necessária para prosseguir lutan
do por um Brasil melhor. Pioneiros como o Prof. Di
Genio inscrevem-se no raro e pequeno círculo dos
construtores do progresso do nosso País.

Parabéns, Curso Objetivo! Parabéns, Prof. Di
Genio!

Era o que tinha a dizer.



49610 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 200\

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro- retirá-Ia do asfalto e deixá-Ia na escola para aprender
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e os instrumentos do conhecimento, indispensáveis no
Srs. Deputados, a política constrói-se com utopias enfrentamento dos desafios futuros do mercado de
concretas e generosas. E uma dessas utopias que se trabalho.
vêm concretizando no Brasil, no Governo do Presi- Confio nesse trabalho das assistentes sociais,
dente Fernando Henrique Cardoso, e com repercus- dentro do PETI, e é por isso que tenho alertado as au-
são internacional, é o PETI - Programa de Erradica- toridades do Governo para que o credenciamento das
ção do Trabalho Infantil, através da Secretaria de famílias seja seguido de um trabalho de acompanha-
Estado de Assistência Social, em articulação com os mento psicológico e de fiscalização dos resultados, a
Governos Estaduais e Municipais. cada trimestre.

Anteontem foi assinado, nesta Capital, um novo O PETI é um desses programas de Governo
convênio entre o Governo da União e do Estado, no que mostram que o Estado, em países emergentes,
valor total de R$8,3 milhões, para expansão desse de baixo nível de poupança, não pode ser o Estado
programa em Pernambuco, abrangendo mais 27 Mu- mínimo da concepção extravagante dos que defen-
nicípios, que se juntam, assim aos 104 Municípios já dem uma sociedade de mercado com soberania so-
atendidos. A filosofia que orienta esse programa é re- bre as instituições governamentais, desprezando até
tirar a criança do trabalho, seja nas casas de farinha, mesmo a soberania do poder político.
nas olarias, nos eitos dos canaviais, seja nas serrari- Esse conceito de Estado mfnimo e de exclusivi-
as, roças e minas de carvão, e levá-Ias à escola, for- dade e soberania total do mercado parece ter sofrido
necendo à família um subsídio em dinheiro, que varia um rude golpe, após a terça-feira negra de 11 de se-
hoje entre 50 e 150 reais mensais para custeio das tembro último em Nova Iorque e Washington, pois o
despesas domésticas básicas, repondo, assim, a ren- Governo norte-americano, que representa o liberalis-
da que a criança traria com o seu trabalho e deixan- mo econômico mais triunfante no mundo, arriscou
do-a na escola, que é o seu lugar. uma atitude intervencionista e reguladora da econo-

Se o PETI é um sucesso nas zonas rurais de mia, de claros contornos Keynesianos (o Estado
Pernambuco e do Nordeste, quero vê-lo estendido às como agente promotor econômico), chegando mes-
zonas urbanas, para retirar a criança das ruas das ca- mo a dar uma demonstração de que se "socialdemo-
pitais do Nordeste e das outras regiões do Brasil - cratizava" ao conceder subsídios de U$15 bilhões às
este que é um dos espetáculos mais deprimentes do companhias de aviação; ao garantir postos de traba-
nosso cotidiano, que nos envergonha, e constitui um lho aos parentes e familiares das vítimas dos atenta-
desafio a nossa capacidade política de resolvê-lo, de- dos e ao subsidiar, com fundos do Tesouro, a recupe-
finitivamente. Quando isso ocorrer, teremos efetiva- ração urbana de Manhattan.
mente resgatado parte da imensa dívida social que o Vê-se nessa atitude do Presidente Bush, com
Brasil tem com os seus cidadãos, com as suas "crian- apoio do Congresso, a volta da prevalência da política
ças-cidadãs, para usar uma expressão cunhada pelo como atividade reguladora e orientadora da cidadania,
desembargador Nildo Nery dos Santos, que, em Per- a ela subordinando-se o mercado, e não o contrário.
nambuco, vem conduzindo um projeto de muito su- Os programas de apoio social, a exemplo do
cesso para retirar a criança das esquinas de ruas, das PETI, aqui no Brasil, justificam essa presença do
avenidas e das praças públicas. Estado na sociedade, presença reguladora e de equi-

Em 2002, a expectativa do PETI é beneficiar cer- Iíbrio, de superação das tensões sociais e de reafir-
ca de 135 mil crianças jovens em todo o meu Estado. mação das utopias humanísticas de solidariedade e

Para o êxito desse programa é importante que fraternidade. Tenhamos a coragem de buscar, no
se mobilize a família, através de um trabalho de con- exercício político novos desígnios e novas esperan-
vencimento, que só as assistentes sociais poderão fa- ças para sermos, num futuro que não pode mais ser
zer, indo de porta em porta, nos morros, favelas e adiado, um país mais qualificado, mais competente e
mangues das nossas cidades. Não é uma tarefa fácil, mais criativo.
mas um trabalho de missionário, constante, pertinaz, Muito obrigado.
perseverante. E, muitas vezes, frustrante, de tal modo O SR. LAIRE ROSADO (PMDB - RN. Pronun-
que a criança jogada no trabalho ou explorada nas fai- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
nas diárias é vista como uma fonte de receita por fa- Deputados, por reiteradas vezes ocupei esta tribuna
mílias social e psicologicamente marginais, que não nos últimos anos para demonstrar, para externar mi-
alcançam os benefícios, a médio e longo prazos, de nha preocupação com a situação que aflige o Nordes-
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te. Essa preocupação, tenho certeza, é também a de
diversos Parlamentares da nossa região, bem como e
principalmente dos milhões de nordestinos que estão
sofrendo com a seca que assola aquele pedaço de
Brasil, fazendo padecer nosso povo, anciãos, crian
ças, mães e pais de família, que assistem indefesos à
inclemente aflição de seus entes queridos.

Digo-lhes, Sras. e Srs. Deputados, que essa si
tuação de penúria já era prevista por diversos estudi
osos, com sombrias previsões feitas por diversos ci
entistas que atuam na área da meteorologia, que
apontavam que teríamos aproximadamente cinco
anos de seca muito severa no semi-árido nordestino.
Acenavam com imensas probabilidades de que o
quadro seria de graves complicações para o homem
nordestino, se nada fosse feito para amenizar ou até
mesmo impedir a situação que se desenhava. Asse
vero, Sras. e Srs. Deputados, que esse estudo foi re
metido ao Instituto Nacional de Meteorologia, à Casa
Militar da Presidência, ao Ministério de Minas e Ener
gia e à então Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE.

Nobres Parlamentares, este assunto é relevante
para o Brasil, temos que tratá-lo com a responsabili
dade e com a seriedade que lhe são devidas, sob
pena de os nossos irmãos do Nordeste sofrerem em
demasia as agruras da seca.

Hoje como realidade já temos o maior açude do
Nordeste, o de Orós, no Ceará, com suas reservas re
duzidas a apenas 29% de sua capacidade total de ar
mazenamento. Nessa mesma situação encontra-se a
Barragem de Sobradinho, a maior do Nordeste, que
está com suas reservas reduzidas a 24% de sua ca
pacidade total. Esses são apenas dois exemplos de
como está a situação das reservas de água no Nor
deste brasileiro.

Além dessa triste realidade, encontram-se em
situação de penúria diversos Municípios do agreste
nordestino, os quais, como diria o poeta, assolados
pela "seca medonha", vêem secar suas lavouras e su
cumbir seus animais, assistindo assim - reitero - a
toda essa triste tragédia sem nada poder fazer.

Cabe, Sras. e Srs. Deputados, ao Estado, às au
toridades constituídas, ao Governo Federal, este em
parceria com os Governos Estaduais e com os Muni
cipais, agir, trabalhar com responsabilidade e deter
minação, no sentido de que essa situação secular se
resolva de uma vez por todas.

O homem nordestino não quer apenas o assis
tencialismo, que ameniza mas nada resolve sua situ
ação. O homem nordestino, brasileiro sofrido, quer
ações que lhe propiciem formas de trabalhar, de se

desenvolver, de lutar com dignidade para o sustento
de sua família. Não podemos mais aceitar o paliativo
das frentes de trabalho, apenas a distribuição de ces
tas básicas, geralmente em quantidade insuficiente,
irrisória mesmo, como se essas fossem a solução
para essa triste situação - efetivamente apenas apla
cam momentaneamente a fome.

Nós, como já citei, queremos programas de de
senvolvimento sustentado para o semi-árido, quere
mos a construção de barragens, de adutoras, progra
mas de irrigação e de geração de emprego. Quere
mos a recuperação do rio São Francisco, que já dá
claros, inequívocos sinais de cansaço; seu revigora
mento é necessário para que possamos fazer a trans
posição de suas águas abençoadas, a fim de que
possam propiciar acalanto àquele povo sofrido.

Estão em andamento estudos que apontam
para a transposição de águas também do rio Tocan
tins, que, com certeza, se colocada em prática, pode
rá contribuir eficazmente para a melhoria da situação
já descrita.

Com relação a essas providências, quero fazer
justiça ao Governador do meu Estado, o Sr. Garibaldi
Alves Filho, que vem desenvolvendo diversos progra
mas no sentido de amenizar e principalmente de re
solver a questão da seca no Estado do Rio Grande do
Norte. Esse exemplo deveria ser seguido por todos os
outros Estados da região que sofrem com aquela rea
lidade. Foi construído grande conjunto de sete siste
mas de adutoras, que abastecem com água potável
cerca de 46 Municípios potiguares que sofriam em
demasia com a malfadada seca; agora caminham
rumo ao progresso.

Ora, vejo que países e povos com tantas adver
sidades climáticas conseguem superá-Ias e prospe
rar. Podemos citar o caso de Israel, que está inserido
em uma região praticamente desértica, mas produz
mais que o suficiente para o consumo do seu povo e
consegue até exportar excedentes de sua produção
agrícola. Podemos também mencionar o exemplo do
Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da Améri
ca, que, com um clima similar ao de Israel, é o maior
produtor mundial de frutas.

Por isso, Sr!! e Srs. Deputados, conclamo esta
Casa a participar, a se engajar com a contundência
que lhe é peculiar em situações similares em que o
povo brasileiro de qualquer região esteja sofrendo
quaisquer agruras. Não podemos aceitar que um país
tão rico como o nosso - rico em extensão, rico em re
cursos naturais, entre esses os hídricos, rico em bele
za e em potencial turístico, rico em diversidade cultu-
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ral, rico no que diz respeito ao povo, maravilhoso e lu
tador - possa conviver com semelhante situação.

Muito obrigado.

O SR. BENITO GAMA (PMDB - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o cooperativismo, se estimulado na medida
de suas possibilidades, poderia ser mais um fator de
incremento da produção de pequenos agricultores, a
exemplo do que já acontece em algumas regiões, es
pecialmente no sul do País.

São experiências positivas, mas que, por falta
de iniciativa do Governo e de conhecimento dos seto
res necessitados, ainda não são exploradas devida
mente. A ampliação do sistema de cooperativas per
mitiria, no caso da Bahia, a ampliação da oferta de
crédito barato e de organização de pequenos agricul
tores, facilitando ainda a colocação de seus produtos
no mercado.

São iniciativas de pequeno porte, perfeitamente
possíveis para um governo decidido a trabalhar em fa
vor de sua população, mas de grandes resultados
práticos, Sr. Presidente, e que poderiam ser incre
mentadas na Bahia como no restante do País.

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica fornece
riam os recursos para a formação de cooperativas de
pequeno e médio porte, visando assistir esses produ
tores agrícolas que, de outra forma, não teriam como
aumentar sua produção. Isso garantiria a atividade
dessa parcela da população e ampliaria suas possibili
dades de crescimento, ao mesmo tempo em que favo
receria, igualmente, o abastecimento das cidades.

Já conversei a respeito com o Ministro da Agri
cultura, e S.Exa acha o plano de estimulo à formação
de pequenas cooperativas agrícolas perfeitamente
possível.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (pTB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, comemorou-se em 5 de outu
bro o Dia da Pequena Empresa, essa instituição tão
importante para a economia brasileira, por sua efetiva
presença na formação da riqueza nacional e, notada
mente, na ocupação de mão-de-obra.

De fato, Sr. Presidente, seja no comércio, na
prestação de serviços e mesmo em atividades indus
triais, os estabelecimentos de pequeno porte simboli
zam todo o caráter empreendedor de nossa gente,
dominando, evidentemente, o contexto do sistema
produtivo, pelo seu caráter multiplicador na geração
de postos de trabalho e na arrecadação de impostos.

Não obstante, são imensas as dificuldades de or
dem burocrática e legal, que se somam às de natureza
econômico-financeira, a provocar barreiras para as pe
quenas empresas funcionarem em plenas condições
de remuneração do trabalho e do capital investido.

Os entraves burocráticos ainda são imensos em
nosso País, desde a abertura da empresa a pratica
mente todos os passos de um complexo processo de
funcionamento, que se caracteriza por crescentes exi
gências de registros e cobranças de taxas, impostos e
contribuições parafiscais as mais diversas. Mas o cus
to financeiro tem representado, certamente, o mais ter
rível problema das pequenas empresas, Sr. Presiden
te, seja pelas exorbitantes taxas de juros vigentes no
mercado, seja pelo custo adicional imposto pelas insti
tuições financeiras, como taxas de risco, obrigação de
contratar seguro e outras contrapartidas exigidas ao se
realizar uma simples operação de crédito.

É verdade que o setor vem conseguindo avan
ços e conquistas importantes, mediante a firme atua
ção do SEBRAE, que se consolidou por um trabalho
sério e eficiente em defesa das iniciativas de pequeno
e médio porte no Brasil. O Estatuto e a instituição do
SIMPLES, como modelo de arrecadação de tributos,
trouxeram melhorias na identificação e no tratamento
diferenciado que se deve dispensar às micro e peque
nas empresas. Ainda assim, é preciso fazer muito
mais, Sr. Presidente. O poder público precisa criar es
tímulos a que os pequenos empreendedores possam
exercer suas atividades de maneira regular e legal.
Parcela considerável da economia brasileira encon
tra-se na informalidade por conta desses abusivos
custos e exigências, razões que levam à elevada inci
dência de morte prematura de firmas abertas com
bom potencial de funcionamento.

Regularizar devidamente o exercício do comér
cio e da indústria que trabalham na informalidade traz
benefícios imensos à economia como um todo, aos
cofres públicos das três esferas - municipal, estadual
e federal - e, notadamente, aos titulares e emprega
dos dos empreendimentos, pela segurança da ativi
dade devidamente legalizada.

Desse modo, ao ensejo das comemorações alu
sivas à Semana da Micro e Pequena Empresa, pro
movidas pelo SEBRAE-RJ, de 2 a 5 de outubro último,
faço o presente registro de apoio e de apelo em favor
desse segmento do empresariado nacional.

Cumprimento o Presidente, Paulo Alcântara Go
mes, e o Diretor-Superintendente, Paulo Maurício
Castelo Branco, do SEBRAE-RJ, pelo notável traba
lho que a Instituição realiza em nosso Estado.
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Aos que fazem a pequena empresa em Nova Igua- V - ORDEM DO DIA
çu, Mesqu~a e em toda a Baixada Fluminense, contribu
indo significativamente para a economia regional, os
meus cumprimentos com admiração e reconhecimento.

Era o que tinha a dizer.

PFL PFUPST

PFl PFUPST

PPB

PFL PFLlPST

PCdoB PSB/PCDOB

RORAIMA

Airton Cascavel

Almir Sá

Luciano Castro

Luis Barbosa

Salomêo Cruz

Presentes de Roraima: 5

AMAPÁ

Eduardo Seabra

Sérgio Barcellos

Presentes de Amapá ~ 2

PARÁ

Anivaldo Vale

Asdrubal Bentes

Babá

Deusdeth Pantoja

Giovanni Queiroz

Haroldo Bezerra

Josué Bengtson

Paulo Rocha

Zenaldo Coutinho

Presentes de Pará : 9

AMAZONAS

Átila Lins

Francisco Garcia

Luiz Fernando

Pauderney Avelino

Vanessa Grazziotin

Presentes de Amazonas : 5

Partido

PPS

PPS

PFL

PFL

PFL

PTB

PFL

PSOB

PMDB

PT

PFL

por
PSDB

PTS

PT

PSOB

Bloco

PDTlPPS

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFLlPsr

PFUPST

PDT/PPS
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Partido Bloco

RONDONIA

Eurípedes Miranda POT PDT/PPS

Expedito Júnior PSOB

Nilton Capixaba PTS

Sérgio Carvalho PSDB

Presentes de Rondonia :4

ACRE
Márcio Bittar PPS PDT/PPS

Marcos Afonso PT

Nilson Mourão PT

Zila Bezerra PTB

Presentes de Acre : 4

TOCANTINS
Antônio Jorge PTa
Pastor Amarildo PPB

Paulo Mourão PSDB

Presentes de Tocantins : 3

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB

Cesar Bandeira PFl PFUPST

Costa Ferreira PFl PFUPST

Eliseu Moura PPB

Francisco Coelho PFL PFlIPST

Gastão Vieira PMDB

Mauro Fecury PFl PFUPST

Neiva Moreira PDT PDT/PPS

Nice Lobão PFL PFUPST

Pedro Fernandes PFL PFUPST

Pedro Novais PMD8

Sebastião Madeira PSOB

Presentes de Maranhão : 12
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Bloco

CEARÁ

Adolfo Marinho

Antonio Cambraia

Eunrcio Oliveira

José Pimentel

Léo Alcântara

Moroni Torgan

Nelson Otoch

Pimentel Gomes

Raimundo Gomes de Matos

Roberto Pessoa

Vicente Arruda

Presentes de Ceará : 11

PIAul

AtUa Lira

B.Sá

Heráclito Fortes

João Henrique

Marcelo Castro

Paes Landim

Themistocles Sampaio

Presentes de Piauí : 7

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina

Carlos Alberto Rosado

Iberê Ferreira

Laíre Rosado

Lavoisier Maia

Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte : 6

PARAIBA

Adauto Pereira

Cartas Dunga

Damião Feliciano

Domiciano Cabral

Enivaldo Ribeiro

Inaldo Leilão

Ricardo Rique

Wilson Braga

Presentes de Paraiba : 8

PSDB

PSDB

PMDB
PT
PSDB

PFL
PSDB

PPS
PSDB

PFL
PSDB

PSDB

PSDB
PFL
PMDB
PMDB

PFL
PMDB

PMDB
PFL
PTB
PMDB
PFL
PFL

PFL
PTB
PMDB
PSDB
PPB

PSDB
PSDB
PFL

PFUPST

PDT/PPS

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST
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Partido Bloco

PERNAMBUCO
Clementino Coelho PPS PDT/PPS

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB

Fernando Ferro PT

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB

Inocêncio Oliveira PFL PFUPST

Joaquim Francisco PFL PFUPST

Joel De Hollanda PFL PFLlPST

José Chaves PMDB

José Múcio Monteiro PSDB

Marcos de Jesus PL PUPSL

Maurilio Ferreira Lima PMOB

Pedro Eugênio PT

Salatiel Carvalho PMDB

Severino Cavalcanti PPB

Wolney Queiroz PDT PDT/PPS

Presentes de Pernambuco: 15

ALAGOAS
Divaldo Suruagy PST PFUPST

Givaldo Carimba0 PSB PSB/PCOOB

Helenildo Ribeiro PSOB

João Caldas PL PUPSL

José Thomaz Nonõ PFL PFLlPST

Olavo Calheiros PMDB

Regis Cavalcante PPS PDT/PPS

Presentes de Alagoas :7

SERGIPE

Augusto Franco PSDB

Ivan Paixão PPS POT/PPS

Jorge Alberto PMOB

José Teles PSOB

Tânia Soares PCdoB PSB/PCDOB

Presentes de Sergipe : 5
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Partido Bloco

BAHiA

Ariston Andrade PFL PFUPST

Benito Gama PMDB

Claudio Cajado PFL PFUPST

Coriolano Sales PMDB

Gerson Gabrielli PFL PFUPST

Jaime Fernandes PFL PFUPST

João Almeida PSDS

João Leão PPB

Jonivallucas Junior PMDB

José Carlos Aleluia PFL PFUPST

José Rocha PFL PFUPST

Jutahy Junior PSDB

Leur Lomanto PMDB

Luiz Moreira PFL PFUPST

Mário Negromonte PPB

Nelson Pellegrino PT

Paulo Braga PFL PFUPST

Roland Lavigne PMDB

Saulo Pedrosa PSDB

Ursicino Queiroz PFL PFUPST

Waldir Pires PT

Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST

Presentes de Bahia : 22
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Partido Bloco

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB

Antônio do Valle PMDB

Bonifácio de Andrada PSDB

Cabo Júlio PST PFUPST

Carlos Mosconi PSDB

Cleuber Carneiro PFL PFUPST

Danilo de Castro PSDB

Eduardo Barbosa PSDB

Elias Murad PSDB

Eliseu Resende PFL PFUPST

Gilmar Machado PT

Glycon Terra Pinto PMD8

Herculano Anghinetti PPB

Ibrahim Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL PFLlPST

João Magno PT

José Militão PTB

Lincoln Portela PSL PUPSL

Márcio Reinaldo Moreira PPB

Maria do Carmo Lara PT

Maria Elvira PMDB

Mário Assad Júnior PL PUPSL

Mário de Oliveira PST PFUPST

Nilmário Miranda PT

OdelmoLeão PPB

Olimpio Pires PDT PDT/PPS

Philemon Rodrigues PL PUPSL

Rafael Guerra PSDB

Romel Anizio PPB

Romeu Queiroz PTB

Tilden Santiago PT

Virgllio Guimaraes PT

Presentes de Minas Gerais : 32



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexlli-~iru 12 49619

Partido Bloco

EspiRITO SANTO

José Carlos Elias PTB

José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST

Magno Malta PL PUPSL

Marcus Vicente PPB

Max Mauro PTB

Ricardo Ferraço PPS POT/PPS

Presentes de Espírito Santo :6

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL PFUPST

A1merinda de Carvalho PPB

Bispo Rodrigues PL PLlPSL

Carlos Santana PT

Dino Fernandes PPB

Dr. Heleno PSDB

Eurico Miranda PPB

Fernando Gonçalves PTB

Jair Bolsonaro PPB

João Sampaio POT POT/PPS

Jorge Bittar PT
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o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
lista de presença registra o comparecimento de 271
Senhores Deputados.

O SR. DA. HELENO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa a palavra.

O SA. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, de volta a esta tribuna sin
to-me no dever, diante da atual situação política do
PaIs, de proceder a uma prestação de contas de mi
nha atuação nesta Casa, como representante do
povo fluminense, especialmente dos eleitores de Du
que de Caxias que me consagraram nas urnas, nas
eleições de 1998, graças, principalmente ao prestfgio
do Prefeito Zito, que vem realizando uma administra
ção dinâmica e voltada para o atendimento às princi
pais aspirações do povo caxiense, que sempre espe
rou do Governo muito mais do que sempre recebeu
durante esses 50 anos de emancipação polftica.

Ao indicar meu nome ao eleitorado de Duque de
Caxias, o Prefeito Zito tinha pouco mais de ano e
meio de governo mas já provara, como Vereador e
Deputado Estadual, que as suas promessas de cam
panha não eram um simples jogo de palavras para ilu
dir o povo, mas um compromisso sério, assumido es
pontaneamente em favor daqueles que não têm voz,
a não ser no dia do pleito.

Asfaltando ruas, dragando canais e valões,
construindo e reformando escolas e postos de saúde,
levando iluminação pública e asfalto aos bairros mais
distantes do município, em pouco mais de 18 meses o
Prefeito Zito mostrou ser um político diferente de tan
tos quantos passaram pela Prefeitura de Duque de
Caxias, comprovando ser, acima de tudo, um homem
de palavra.

Foi por acreditar na palavra de Zito que o povo
me elegeu. E, seguindo o exemplo do Prefeito de Du
que de Caxias, tenho procurado ser fiel ao mandato
que recebi, avalizado por mais de 140 mil votos.

Aqui cheguei com a humildade que caracteriza
o sertanejo, o homem simples do sertão, pois sou
também um retirante, cuja família teve que fugir para
o sudeste a fim de escapar da miséria, da fome, da
falta de perspectiva, numa época em que todas as
atenções do Governo Federal estavam voltadas para
a parte mais rica do País, enquanto milhões de brasi
leiros a partir do Espírito Santo e em direção ao norte,
estavam entregues à própria sorte ou à influência de
políticos que transformavam em voto uma simples
lata d'água, mas que voltavam as costas ao povo que

o elegeu assim que se fechavam as urnas! E foi com
essa humildade, mas com coragem cívica, que bati às
portas de colegas que aqui estavam há mais tempo,
que conheciam o mecanismo de funcionamento des
ta Casa, que conheciam os caminhos que levavam
aos Gabinetes de Ministros e dirigentes de autarquias
federais - sendo esta Casa um fórum para onde con
vergem desejos e esperanças de todos os brasileiros,
independentemente de credo político, de religião e
até do clube do coração.

Entendi também que só atuando em conjunto,
buscando o apoio de cada membro desta Casa, inde
pendente do número de votos que recebera ou de
mandatos que já exercera, eu, um modesto advogado
da Baixada Fluminense, conseguiria resolver os prin
cipais problemas que angustiam o povo fluminense.

Assim, busquei parceria com os demais mem
bros da Bancada do Rio de Janeiro e de outros Esta
dos com problemas comuns e, agora, venho a esta tri
buna prestar contas de alguns dos projetos de in
fra-estrutura que consegui apresentar, sempre em
beneficio do povo que confiou, mais do que em mim,
na palavra do Prefeito Zito. Esses projetos, com finan
ciamento do Governo Federal, vão desde obras de
saneamento básico até a construção de casas e a ur
banização de favelas.

Essas não são obras que resultem em belas
imagens na TV ou nos jornais, mas representam uma
contribuição do Governo para a melhoria das condi
ções de vida de cerca de um milhão de brasileiros que
vivem em Duque de Caxias, com reflexos positivos na
vida de outros três milhões que vivem, nas cidades vi
zinhas, como Magé, Belford Roxo, São João de Meri
ti, e até na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Em números frios, capazes de engordar qual
quer biografia, conseguimos recursos superiores a
R$25 milhões de reais para investimentos em obras
perenes, capazes de garantir mais saúde de seguran
ça para o povo caxiense. Assim, foi possível conse
guir verbas para a realização de projetos de canaliza
ção de rios, responsáveis por enchentes e a prolifera
ção de doenças principalmente entre as crianças. Fo
ram beneficiados com esses recursos os moradores
das áreas mais carentes do Município, como os bair
ros de Gramacho, Parque Império, Saracuruna, Par
que Fluminense, Campos Elíseos e Imbariê. Assim, a
canalização dos rios Calombé e Taquara, a dragagem
e retificação de canais, como Santo Elias e Aguadi,
vão garantir melhores condições de vida para mais de
100 mil pessoas que vivem em bairros distantes do
Centro de Duque de Caxias. E nesse levantamento
não estão os R$16 milhões, que o Governo Federal li-
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berou, através da Caixa Econômica Federal, para a
urbanização da Favela do Lixão, onde mais de 6 mil
pessoas viviam em barracos erguidos sobre um mon
turo de lixo, bem na entrada da cidade. Obra a cargo
do Governo do Estado, a urbanização da Favela do Li
xão compreende não só a instalação de redes de
água e esgotos, mas também a pavimentação de
ruas e a construção de mais de 800 casas para as fa
mílias que viviam em barracos precários, a maioria
construída com papelão de embalagens recolhidas
no comércio da cidade.

Também não estão incluídos os R$10 milhões
investidos pelo Governo Federal na canalização do
Canal Jacatirão, que infernizava a vida de mais de 30
mil famílias nos bairros Itatiaia, Copacabana, Dr. Lau
reano e Vila Guaíra. Antes, a cada previsão de chuva,
os moradores desses bairros precisavam colocar
seus móveis empilhados, na expectativa de salvar al
guma coisa depois da passagem das águas, que, em
alguns casos, chegavam até o telhado das casas ri
beirinhas. Hoje, com o canal retificado, com a constru
ção de um túnel de mais de 200 metros entre as ruas
Alberto Torres e 1.2 de Maio, as águas do Jacati rão de
ixaram de ser uma ameaça.

Igualmente estão fora dessas estatísticas as
transferências, para o Município, de recursos para a
construção e ampliação da rede de ensino, que saltou
de 42 mil alunos no início de 1997, quando o Prefeito
Zito assumiu o primeiro mandato, para mais de 70 mil
este ano.

Muito menos incluímos os recursos que permiti
riam a implantação de postos de saúde que funcio
nam 24 horas, ou para a reforma e ampliação dos
hospitais de Xerém e Duque de Caxias. Também não
incluímos em nossa pesquisa os financiamentos que
têm garantido a realização de cursos de reciclagem
para trabalhadores desempregados, que só este ano
estão beneficiando mais 2 mil trabalhadores desem
pregados ou a instalação de novas empresas em Du
que de Caxias, medidas que estão gerando novos
postos de trabalho aumento da renda da população e
da arrecadação dos cofres públicos.

Com a estabilidade da moeda e as medidas de
reformas econômicas implantadas pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, o empresariado nacio
nal e estrangeiro voltou a acreditar no País e a investir
na expansão ou na criação de novas empresas. Cor
tado pelas rodovias Rio-Bahia, Rio-São Paulo e
Rio-Belo Horizonte-Brasília, e a poucos quilômetros
do Porto de Sepetiba, Duque de Caxias vem atraindo
a atenção de dezenas de novas empresas a cada
ano, conseguindo, assim, o invejável posto de segun-

do pólo econômico do Estado do Rio de Janeiro, su
perado apenas pela cidade-estado do Rio de Janeiro,
e oitavo do País, eis que significa um potencial econô
mico superior a 20 capitais.

Apesar dessa riqueza em termos econômicos,
Duque de Caxias tem sérios problemas de infra-es
trutura que o Prefeito Zito está tentando resolver, con
tando, para isso, com o apoio do Presidente Fernando
Henrique Cardoso e de órgãos federais, como o Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, a
Caixa Econômico Federal, o FAT e até instituições in
ternacionais, como o Banco Interamericano de De
senvolvimento, o outrora tão temido BID.

Duque de Caxias não tem, por exemplo, uma
rede de esgotos tratados. A sua população lança os
dejetos in natura nas redes de águas pluviais, que
desembocam em rios e valões, acabando por poluir
mais a Baía de Guanabara. O Município também tem
um sistema de abastecimento de água precário a car
go da CEDAE, empresa estadual especializada em
anunciar, a cada mudança de governo, novas obras
de ampliação do Sistema Guandu, mas que não aten
de a 213 da população, que ainda se abastece em po
ços de pouca profundidade, de onde recolhem água
de qualidade duvidosa.

Agora mesmo, só em Duque de Caxias, temos
três reservatórios, construídos no Governo Marcello
Alencar, mas que a CEDAE, mais de dois anos e meio
depois da posse do atual Governador, não consegue
colocar em funcionamento por pura incompetência do
Governo do Estado. A CEDAE é uma grande empre
sa, detentora de uma equipe técnica e administrativa
da maior competência, mas suas atividades estão
submetidas à vontade imperial de sua majestade o
Governador, que decide autocraticamente quem vai
ou não receber água, esse bem precioso que a pró
pria CEDAE desperdiça em vazamentos por falta de
investimento na manutenção da rede distribuidora.

Com apoio do programa HABITAR-BRASIL, a
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias reúne recur
sos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social e do BID para investir cerca R$10 mi
lhões na urbanização da favela Vila da Fraternidade,
beneficiando mais de 1 mil e 700 famílias. Aliás, é
bom e necessário destacar-se que, por uma questão
de justiça, o projeto da Vila da Fraternidade tem uma
particularidade: foi elaborado por alunos de Arquitetu
ra e Engenharia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, sob a orientação de seus professores. Depo
is de realizarem pesquisa com os moradores dos bar
racos, a maioria de madeira ou papelão, sobre seus
sonhos, seus anseios e o desejo de permanecer onde
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moram, os estudantes concluíram que essas ambi
ções iam desde coisas simples, como um banheiro
com chuveiro, uma pia com água na torneira, até o de
dispor de ruas asfaltadas, área de lazer e iluminação
pública, coisas que seus vizinhos do bairro do Grama
cho já desfrutavam há décadas.

Um outro projeto, que resultará na solução de
um problema que há mais de 45 anos atormenta a po
pulação de Duque de Caxias, já foi iniciado. Trata-se
da erradicação ou, pelo menos, da neutralização de
cerca de 400 toneladas de HCH, um poderoso inseti
cida conhecido popularmente como "pó-de-broca",
abandonado, a céu aberto, em 1956, pelo Ministério
da Saúde numa área ao lado do Patronato da Funda
ção Abrigo do Cristo Redentor, mais conhecido como
"Cidade dos Meninos".

Ali, no início da década de 50, o Governo Fede
ral instalou uma fábrica para a produção de inseticida,
que seria utilizado não só no combate ao mosquito
transmissor da febre amarela no Brasil, mas também
exportado para outros países, inclusive Estados Uni
dos e Europa. Em 1954, os Governos norte-america
no e inglês proibiram a utilização do HCH, que era ex
portado pelo Brasil para aqueles países, sob a suspe
ita de que o HCH era cancerígeno. Em 1956, o Gover
no Federal, sem mercado para o produto, resolveu
desativar a fábrica que fora instalada ao lado de um
dos abrigos da "Cidade dos Meninos". Sem manuten
ção e segurança, o prédio da fábrica acabou ruindo,
deixando a descoberto o depósito com cerca de 400
toneladas do produto.

Ao longo dos últimos 45 anos, o "pó-de-broca",
que chegou a ser utilizado nos cafezais para comba
ter a broca do café, acabou servindo, inclusive, como
material de aterro na região, por ser impermeável.

Em 1993, quando a Secretária de Ação Social
de Duque de Caxias estava fechando um convênio
com a hoje extinta Legião Brasileira de Assistência,
que administrava aquele patronato - um convênio
pelo qual o Município aproveitaria até 600 vagas para
abrigo e ensino profissionalizante de jovens carentes
-, o Ministério Público Estadual conseguiu, junto ao
Juízo da Infância e da Juventude, a interdição das ins
talações da "Cidade dos Meninos", acabando com o
abrigo para crianças de Oa 18 anos, com capacidade
para atender até 1 mil e 200 crianças e jovens - um
abrigo que dispunha de dez oficinas profissionalizan
tes, até mesmo incorporadas pela Legião Brasileira
de Assistência. Era auto-sustentável, pois produzia
boa parte dos alimentos consumidos pelos abrigados
e funcionários, chegando a ponto de vender o exce-

lente de produção em leites, aves, ovos, carne bovina
e suína, milho e mandioca.

Desde 1993, o Município vinha lutando para
que o Governo Federal adotasse as medidas neces
sárias para a neutralização do HCH, quer pela sua
retirada, quer por processo químico. Agora o Ministé
rio da Saúde, responsável pela extinta fábrica de
HCH, está financiando os estudos para a delimita
ção da área afetada pelo "pó-de-broca" e dos pro
cessos capazes de eliminar tal perigo. Os estudos
estão a cargo da Cia. de Saneamento Ambiental de
São Paulo, a conhecida CETESB, que já removeu
mais de seis toneladas de terra contaminada pelo
HCH para uma empresa de São Paulo, onde o pro
duto foi incinerado em alto forno.

Na próxima semana, a CETESB promete divul
gar um relatório preliminar, informando como poderá
ser neutralizado o HCH e qual a área da Cidade dos
Meninos livre do produto. Essa resposta está sendo
aguardada com ansiedade por mais de 5 mil famílias
que, muitas há mais de 40 anos, moraram em terreno
do antigo patronato, ocupando parte dos 20 milhões
de metros quadrados da antiga Fundação Abrigo do
Cristo Redentor. Agora, sob a administração da Prefe
itura, essa área vem sendo cobiçada por especulado
res imobiliários, pois será cortada pela RJ-1 09, estra
da que vai ligar Magé e Duque de Caxias ao Porto de
Sepetiba. Nos estudos preliminares, a Prefeitura
acredita que poderá reservar uma área de 200 mil
metros quadrados em torno da antiga fábrica de inse
ticida, que ainda apresenta vestígios da Mata Atlânti
ca, como reserva ambiental, o que permitira a utiliza
ção como área de expansão industrial do restante da
área da antiga "Cidade dos Meninos", que poderia
abrigar indústrias como a de movelaria e de produtos
químicos. Esse é um dos mais importantes projetos
do Governo Federal em execução em Duque de Caxi
as, que afeta diretamente as condições de vida das 5
mil famílias, mas que pode prejudicar muito mais gen
te se não for enfrentado com disposição e vontade de
resolver. É essa disposição que vemos agora, por
parte do Ministro José Serra, que já liberou os recur
sos para a remoção provisória de 10 famílias que vivi
am ao lado do depósito do HCH e que, agora, ganha
rão novas casas, que serão financiados pelo Ministé
rio da Saúde. Também os trabalhos da CETESB es
tão sendo financiados pelo Ministério da Saúde, que,
hoje, resgata uma dívida assumida com Duque de
Caxias em 1956, ao fechar a fábrica de HCH sem se
preocupar com o destino do material ali estocado.

Na luta para que o pó-de-broca fosse removido
na "Cidade dos Meninos", contamos ainda com o apo-
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io dos Ministérios da Previdência e do Meio Ambiente,
o primeiro como proprietário da área da "Cidade dos
Meninos" e o segundo como suporte técnico para que
fossem encontradas as soluções que o caso exige.

No balanço que a imprensa fez, no início de ju
lho, sobre a atuação dos membros do Congresso, os
nobres jornalistas superaram os mais frios economis
tas, ao avaliarem a atuação dos congressistas ape
nas pelo número de discursos, ou de projetos apre
sentados, omitindo o fato de que esta Casa, ao lado
do Senado da República, forma um fórum político do
País, onde devem e são discutidos os rumos que o
Brasil como nação soberana deve e deseja trilhar. Foi
graças à atuação desassombrada dos membros da
CPI do Narcotráfico, por exemplo, que o País, estarre
cido, descobriu que uns poucos membros desta
Casa, felizmente já afastados do nosso convívio e en
tregues, por decisão desta Casa, às autoridades poli
ciais de seus Estados, participavam de quadrilhas de
ladrões de caminhões de carga, que eram trocados
por armas e drogas em países vizinhos. Também des
cobriu que o Instituto de Prisão Especial era pretexto
para a impunidade, pois bastava ter um título de ba
charel para gozar de privilégios não escritos em lei,
como dispor de telefones celulares, frigobar, ar-condi
cionado e até alimentação extra, coisas impensáveis
para centenas de milhares de presos que lotam as
nossas cadeias e penitenciárias!

Assim, ao trazer os números relativos aos proje
tos de absoluto interesse social que o Município de
Duque de Caxias está desenvolvendo, com apoio do
Governo Federal, o meu desejo é apenas reconhecer
o papel importante desta Casa na discussão e enca
minhamento de soluções para os problemas que an
gustiam o nosso povo, como falta de saneamento bá
sico, de escolas, de postos de saúde, de segurança.
Graças a essa atuação, à parceria do Governo Fede
ral com os Municípios, esses problemas estão sendo
encaminhados e resolvidos, como em Duque de Ca
xias. Para isso, no entanto, é de fundamental impor
tância que as questões administrativas sejam trata
das como tal, sem partidarismo, sem transformar um
bica d'água em fato político, sem assenhorear dos re
cursos federais, sem dizer, como disse o Governador
do Rio de Janeiro: "eu que fiz".

Não, Srs. Deputados, governar não é colocar a Bí
blia sob o braço e, de jatinho pago com recursos que não
se sabe de onde vieram, sair por aí a se dizer um enviado
dos céus para salvar o Brasil dos ímpios e incrédulos!

O mais grave é que, enquanto o Governador do
Estado do Rio de Janeiro passeia pelo País, com a
sua pregação bíblico-eleitoreira, o tráfico manda fe-

char a Casa Comunitária, um abrigo para ex-meninas
de rua, mantido pela Prefeitura de Duque de Caxias.
Organizam-se leilões de drogas nas portas das esco
las, como a TV Globo mostrou há poucos dias.

Ao invés de desafiar a imprensa a provar as acu
sações sobre fatos graves de seu passado recente, o
Governador deveria prestar contas do que ocorreu, es
clarecendo palavra por palavra do que foi escrito sobre
o "Show do Garotinho", que se propunha a sortear ca
sas entre os compradores do seu livro de receitas.

Ao invés de uma postura democrática, o Gover
nador preferiu bater às portas da Justiça do Estado,
que, estranhamente, concedeu uma liminar para cen
surar a publicação de um discurso do Deputado Paulo
Ramos, do POr, em que o Parlamentar transcrevia
trechos de uma gravação onde o Governador, segun
do o Deputado Paulo Ramos, combinava com um as
sessor como subornar um fiscal da Receita Federal. É
inaceitável, Srs. Deputados, que o Poder Judiciário
comece agora a editar o AI-6, violando o dispositivo
constitucional que garante a Senadores, Deputados e
Vereadores a liberdade de opinião, de voz e de voto.
Nunca o Estado do Rio de Janeiro sofreu tamanha
humilhação, mesmo nos tempos da ditadura de 1964!

Em plena vigência da Constituição Cidadã,
como bem enfatizava o saudoso Deputado Ulysses
Guimarães, o Poder Judiciário censura a publicação
do discurso de um Deputado simplesmente porque,
em sua fala, o parlamentar desagradou ao Governa
dor, que já se anuncia como o futuro Presidente do
Brasil por decisão divina!

Não podemos assistir a tanta empulhação de
braços cruzados! Temos que reagir contra o compor
tamento desse Governador, que está rasgando a
Constituição e enchendo de vergonha o nosso tão
aviltado Estado do Rio de Janeiro!

É chegada a hora de dar um basta a essa situação!
O Brasil quer e exige de seus governantes mais

compostura, mais dedicação e seriedade no estudo
dos seus problemas. Não serão bravatas pueris nem
ameaça de castigos divinos que irão levar o Brasil a
um porto seguro. Temos de ter fé em nossas institui
ções, como esta Casa, e no Brasil, como um povo so
berano, para encontrarmos as soluções para os nos
sos problemas. E vamos perseguir esse objetivo, que
nós haveremos de conseguir alcançar através da par
ceria, como ocorre nesta Casa sempre que se busca
o consenso em torno de medidas importantes, como
em relação à lei que normatiza a edição de medidas
provisórias, quando esta Casa, ao restabelecer a sua
competência originária como uma Casa de Leis, to
lheu a ação do Poder Executivo, a ponto de levar o



REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NQ 169-B, DE 1999

Aprova o texto do Acordo - Quadro
de Cooperação Cientifica e Tecnológica,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Eslo
vênia, em Brasilia, em 29 de julho de 1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo - Qua

dro de Cooperação Científica e Tecnológica, celebra
do entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Eslovênia, em Brasília, em 29 de julho
de 1998.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, assim como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do inciso
Ido art. 49 da Const~uição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001 . - De
putado Paulo Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram.

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 680-A, DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional).

Discussão, em turno único, do Proje
to de Decreto Legislativo ~ 680, de 2000,
que aprova o texto do Acordo entre o Go-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 169-A, DE 1999

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Decreto Legislativo ~ 169, de 1999,
que aprova o texto do acordo-quadro de
cooperação científica e tecnológica, cele
brado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República
da Eslovênia, em Brasília, em 29 de julho
de 1998; tendo pareceres das Comissões:
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, pela aprovação (Relatora: Sra.
Luiza Erundina); de Finanças e Tributação,
pela adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr.
Fetter Júnior); e de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr.
Roland Lavigne).

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Em discussão. (Pausa.)

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Vou submeter a votos o Projeto de Decreto Legislativo
rf! 169, de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o texto do Acor

do-Quadro de Cooperação Científica e Tecnológi
ca, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da Eslovêna, em Bra
sília, em 29 de julho de 1998.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido acordo, assim como
quaisquer ajustes complementars que, nos termos do
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País para a ingovernabilidade, como é o desejo per- inciso I do Artigo 49 da Constituição Federal, acarre-
manente de uma minoria belicosa, que sempre luta tem encargos ou compromissos fravosos gravosos ao
pelo quanto pior, melhor. pattrimônio nacional.

Sem parceria, sem compreensão, não chegare- Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
mos a lugar algum! na data de sua publicação.

Era o que tinha a dizer. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Os
O SR. PRESIDENTE ( Severino Cavalcanti) Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
Vai-se passar à apreciação da matéria que está encontram. (Pausa.)

sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia. Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Há

Item 1. sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte.
Redação Final:



Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República do Panamá
sobre o Exercício de Atividades Remune
radas por Parte dos Dependentes do
Pessoal Diplomático, Administrativo e
Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de
abril de 2000.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NJl 680-B, DE 2000

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q. Fica aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa cio Brasil e o Go
verno da República do Panamá sobre o Exerclcio
de Atividades Remuneradas por Parte dos Depen
dentes do Pessoal Diplomático, Administrativo e
Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de abril de
2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos ter
mos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. 
Deputado Paulo Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram.

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 681-A, DE 2000

(Oa Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo IV! 681, de
2000, que aprova o texto do Protocolo de
Emenda ao Convênio de Intercâmbio Cul
tural entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da Repúbli-
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verno da República Federativa do Brasil e O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Há
o Governo da República do Panamá sobre sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
o Exercício de Atividades Remuneradas Redação Final:
por Parte dos Dependentes do Pessoal
Diplomático, Administrativo e Técnico,
celebrado em Brasília, em 10 de abril de
2000; tendo pareceres das Comissões: de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico pela aprovação (Relatora: Sra. Va
nessa Grazziotin); e de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Sérgio Miranda).

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Em discussão. (Pausa.)

Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada a Discussão.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Tem V.Exa a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse
acordo é idêntico a inúmeros outros. Dá garantia aos
parentes das autoridades diplomáticas. Portanto,
deve ser aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Vou submeter a votos o Projeto de Decreto Legislativo
n2 680, de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica o texto do acordo entre o Governo da

República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica do Panamá sobre o Exercício de Atividades Re
muneradas por Parte dos Dependentes do Pessoal
Diplomático, Administrativo e Técnico, celebrado em
Brasília, em 10 de abril de 2000.

Parágrafo único: Ficarão à consideração do
Congresso Nacional quaisquer atos que possa, resul
tar em revisão do referido Acordo, bem como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do in
ciso I do Art. 49 da Constituição Federal, acarrerem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua puablicação.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovado.
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ca da Costa Rica, celebrado em São
José, em 4 de abril de 2000; tendo pare
ceres das Comissões: de Ed!Jcação, Cul
tura e Desporto pela aprovação (Relato
ra: Sra. M~uisa Serrano); e de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, com emenda ( Relator: Sr. Sér
gio Miranda).

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Em discussão a matéria.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Fa
ria de Sá, para discutir a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, não vou entrar no mérito do projeto de de
creto legislativo, que trata do intercâmbio cultural en
tre os Governos do Brasil e da República da Costa
Rica. Mas, pela similitude da condição, lembro-me do
Pacto de San José de Costa Rica, que garante a liber
dade expressão.

Lamentavelmente, o Brasil não tem dado a devi
da liberdade às rádios comunitárias. Apesar já se ter
convertido em lei projeto de nossa autoria e de haver
medida provisória complementar alterando essa con
cessão, até hoje, no Brasil, não existe liberdade de
comunicação plena, em especial com relação às rádi
os comunitárias. A cidade de São Paulo não tem, até
o momento, disponibilizado nenhum canal de rádio
comunitária. Apesar de o Pacto de San José de Costa
Rica garantir liberdade de expressão, até hoje não te
mos aplicada, na sua plenitude, essa concessão.

Lamentavelmente, por interesses não declara
dos, a Polícia Federal tem tratado os que fazem rádio
comunitária como bandidos, chegando até a inva
di-Ias com metralhadoras em punho. Certamente, não
deveria ser essa a preocupação principal. Deveria a
polícia preocupar-se, sim, com contrabandistas e tra
ficantes. Infelizmente, vários mandados são despa
chados e a polícia não os têm executado com parci
mônia. Existe diferença entre a atividade criminosa e
a de rádios comunitárias que descumprem o chama
do Pacto de San José de Costa Rica. Justamente por
conta do acordo internacional entre Brasil e Costa
Rica, vem-me à lembrança esse pacto.

Sr. Presidente, encaminho manifestação de pro
testo contra a ação indiscriminada da Polícia Federal
contra aqueles que efetivamente fazem rádio comuni
tária. Em época de globalização e de utilização de
grandes redes de satélites de comunicação, não po
demos esquecer que as peculiaridades são apenas
de interesse da própria comunidade e, portanto, de-

vem ser tratadas in loco. E, sem dúvida alguma, as
grandes redes de comunicação não estão preocupa
das com pequenos interesses de comunidades. Elas
só acorrem a um determinado local quando aconte
cem tragédias e crimes. Isso é lamentável!

As rádios comunitárias, independente de qual
quer contexto legislativo, são amparadas pelo Pacto
de San José, que aqui não é levado em consideração.

Venho à tribuna registrar meu protesto e cumpri
mentar todos os que fazem do rádio-comunitarismo
um apelo social, uma preocupação com a comunida
de, superando as dificuldades, os problemas e as in
compreensões, e, acima de tudo, levando avante, e
com rara determinação - até com prejuízos econômi
co-financeiros -, a prestação de serviços à comunida
de. Parece que neste terceiro milênio preocupam-se
apenas com as megacondições e esquecem-se das
micronecessidades, as quais efetivamente vêm sen
do atendidas pelas rádios comunitárias.

Na sexta-feira passada, na Câmara Municipal
de São Paulo, ocorreu grande encontro das rádios co
munitárias paulistas, que ainda pleiteiam o reconheci
mento previsto pelo Pacto de San José.

O Sr. Severino Cavalcanti, 1.2 Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Wilson Santos, 4.!! Suplen
te de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Não
Havendo mais Oradores Inscritos, Declaro Encerrada
a Discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado Professor Luizinho
para encaminhar a votação.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a República da
Costa Rica costuma ser chamada de paraíso da Amé
rica Central. Tal denominação, embora exagerada, re
flete a perfeição das características singulares da
quela nação. Com efeito, em urna região que sempre
se notabilizou pela instabilidade política e pelos regi
mes autoritários, a Costa Rica se constituiu num oá
sis de democracia e estabilidade institucional. Desde
a década de 1920 a República da Costa Rica convive
com governos democraticamente eleitos. São quase
80 anos de democracia, o que para um país da Améri
ca Central constitui-se feito notável. No campo institu
cional, a Costa Rica também se notabilizou por não
possuir forças armadas, extintas em 1948 em virtude
de uma tentativa de golpe contra o candidato eleno,
José Figueres Ferrer, de tendência socialista.
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Essa estabilidade institucional e política é re
forçada por um quadro social que a distingue dos de
mais países da região. Com efeito, a Costa Rica pos
sui taxa de analfabetismo de cerca de 5% e um fndi
ce de Desenvolvimento Humano, medido pelo
PENUD, de 0,889, o que a coloca em condições de
igualdade com países europeus como Portugal e a
República Tcheca.

Tais características, aliadas ao notável trabalho
desenvolvido pelos costarriquenhos na preservação
de sua biodiversidade - um terço do território daquele
país é constituído por riquíssimas reservas florestais-,
vem tomando a Costa Rica o objetivo preferencial de
pesquisadores internacionais, especialmente no que
tange à pesquisa científica. Há um número significativo
de projetos importantes que estão sendo levados a
cabo por instituições internacionais e locais, especial
mente na área do meio ambiente. Também há cres
cente interesse de muitos países no estreitamento dos
laços cuhurais e acadêmicos com a Costa Rica.

Sr. Presidente, o presente Protocolo de Emenda
ao Convênio de Intercâmbio Cultural entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
Costa Rica tem por objetivo modificar o antigo acordo
cultural de forma a permitir a criação de um modelo
de cooperação educacional que facilite o reconheci
mento de diplomas e certificados, o que possibilitaria
a estudantes de ambos os países prosseguir seus es
tudos. Tal facilidade não estava prevista no antigo
Acordo Cultural, datado de 1964.

Em nosso entendimento, o Protocolo em debate
foi firmado seguindo-se normas constantes dos de
mais acordos culturais e educacionais celebrados
pelo País. Ademais, permitirá o estreitamento das re
lações entre Brasil e Costa Rica e aumentará o nosso
"protagonismo" na América Central.

Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota
favoravelmente a esse Acordo.

Ressalto, ainda, que muito deste voto do PT
compõe trabalho do nosso assessor, Marcelo Zero.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para
béns, Deputado Professor Luizinho! V. Exa

, como pro
fessor, sabe a importância desse convênio.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce
do a palavra ao Deputado Paulo Delgado para enca
minhar a votação.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, essa Mensagem do Poder Executivo foi discutida
na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional, da qual tive a honra de ser Vice-Presidente, na

gestão do nobre Deputado Luiz Carlos Hauly. Ela pos
sui característica especial: o fato de propor equivalên
cia de avaliação de títulos de natureza acadêmica em
países tão assimétricos como o Brasil e a Costa Rica,
diferentemente de projetos de equivalência entre Itá
lia e Brasil, Portugal e Brasil ou Estados Unidos e Bra
sil, estes considerados por si só países de equivalên
cia cultural, com as especificidades de cada um, evi
dentemente.

Tal modelo deve se estender a outros países do
chamado Terceiro Mundo, onde o Brasil já esteve e
que, felizmente, não está mais. Agora, se não tomar
mos cuidado, poderemos voltar. Somos urna nação
em desenvolvimento e temos condições de avançar
para o grupo dos países desenvolvidos e temos res
ponsabilidades na América do Sul, na América Cen
trai e no Caribe.

Deve ainda esse modelo orientar acordos bilate
rais com países africanos, apesar dos problemas eco
nômicos, políticos e sociais. Também na África exis
tem universidades de ponta. Portanto, com esse mo
delo ampliaríamos relações com outras nações,
como se tem feito com os países da América Central
e do Caribe.

Sr. Presidente, ao acompanhar as observações
do Líder, Deputado Professor Luizinho, encaminhan
do posição do nosso partido, não poderia deixar de
lembrar a discussão ocorrida na Comissão de Rela
ções Exteriores, quando da apreciação do parecer do
nobre Deputado João Herrmann Neto.

Reafirmo que esse acordo equivale àqueles fir
mados com países da Europa, porque as diferenças
econômicas e culturais e de desenvolvimento não po
dem fundamentar estigmas e preconceitos. E a Costa
Rica tem uma inteligência que serve também à brasi
leira, e vice-versa. Por meio desse intercâmbio, os
dois países poderão crescer em solidariedade e in
fluência regional.

Muito obrigado pela atenção de V.Exa , Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Devo
justificar que estamos, na verdade, atualizando um
convênio de cooperação educacional existente desde
1964.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Em vo
tação a Emenda adotada pela Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

EMENDA

Substitua-se, no parágrafo único do art. 1~, o ter
mo "Acordo" pelo termo "Protocolo:'



REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 681-B, DE 2000

Aprova o texto do Protocolo de
Emenda ao Convênio de Intercâmbio Cul
tural entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Costa Rica, celebrado em São
José, em 4 de abril de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ll Fica aprovado o texto do Protocolo de

Emenda ao Convênio de Intercâmbio Cultural entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República da Costa Rica, celebrado em São
José, em 4 de abril de 2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem re
visão do referido protocolo, bem como quaisquer ajus
tes 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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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Os Srs. Art. 2.!! Este Decreto Legislativo entra em vigor
Deputados que a aprovam permaneçam como se en- na data de sua publicação.
contram. Sala das Sessões, 11 de outubro de 200. -

Aprovada. Deputado Paulo Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Vou O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Os Srs.

submeter a votos o Projeto de Decreto Legislativo ~ Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
681, de 2000. contram.

O Congresso Nacional decreta: Aprovada.
Art. 1Q É aprovado o texto do Protocolo de A matéria vai ao Senado Federal.

Emenda ao Convênio de Intercânbio Cultural entre o O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Encer-
Governo da República Federativa do Brasil e a Repú- rada a Ordem do Dia.
blica a CostaRica, celebrado em São José, em 4 de O SR. PROFESSOR LUIZINHO _ Sr. Presiden-
abril de 2000. te, peço a palavra pela ordem.

Parágrafo único: Ficarão sujeitos à aprovação O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
do Congresso Nacional quaisquer atos que impli- V.Exa a palavra.
quem revisão do referido Acordo, bem como quais-
quer ajustes complementares que, nos termos do in- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ciso I do Art. 49 da Constituição Federal, acarretem ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
encargos ou compromissos gravossos ao patrimônio ro registrar nos Anais desta Casa e chamar a atenção
nacional. de todo o País para o fato de o nosso Deputado Esta

dual Gilney Viana, Presidente da Comissão de Direi-
Art. 2

Q
Este Decreto legislativo entra na data de tos Humanos, na Assembléia Legislativa do Mato

ssua publicação. Grosso do Sul, ter recebido ameaças de morte. Há
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) -Os Srs. mais de uma semana vem o Deputado recebendo te-

Deputados que o aprovam permaneçam como se en- lefonemas de pessoas questionando se lá é realmen-
contram. te sua casa. Para aumentar esse clima de ameaças,

Aprovado. pediram que pessoas próximas ao Deputado Gilney
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Há so- Viana o avisassem para não mais defender a demar-

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte cação das terras indígenas.
Redação Final: Devido à gravidade dos fatos, o Deputado já

procurou o Secretário de Segurança Pública de Mato
Grosso para pedir proteção. E nós, ao fazermos esta
denúncia, queremos também que o Ministério da Jus
tiça e a Polícia Federal envolvam-se no caso, porque
não queremos mais ver Prefeitos, Deputados e Vere
adores serem assassinados!

Sr. Presidente, o Deputado Gilney Viana acusa
a Federação de Agricultura do Estado de Mato Gros
so - FEMATO, a Confederação Nacional de Agricultu
ra - CNA, e o próprio Instituto de Terras do Mato
Grosso por estarem incitando os fazendeiros da re
gião, conhecida como "corredor dos xavantes", que
abrange os Município de Água Boa, Nova Xavantina,
Campinópolis e Nova Nazaré, no Baixo Araguaia, a
processarem os índios e as instituições envolvidas
nos estudos. A INTERMAT chegou a distribuir um
mapa que mostra a ampliação das áreas - cujos estu
dos não foram ainda concluídos -, afirmando aos fa
zendeiros próximos às áreas indígenas que não per
derão suas terras, colocando algumas sedes e Muni
cípios como fazendo parte das reservas. Isso é um
absurdo, já que cada um desses estudos pode levar
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anos para ser aprovado e até mesmo ser rejeitado de
pois de análise técnica da FUNAI! Em função disso,
muitos fazendeiros estão se armando, criando sua
própria milícia para um possível enfrentamento arma
do, como sugerem as ameaças ao Deputado.

Portanto, é preciso fazer alguma coisa. Este é o
nosso alerta. O Deputado já procurou todos os meios
cabíveis. Espero que a Secretaria de Segurança de
Mato Grosso do Sul consiga proteger a vida do Presi
dente da Comissão de Direitos Humanos, Deputado
Estadual Gilney Viana, e que a Polícia Federal passe
a atuar rapidamente no caso.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Profes
sor Luizinho, sou do Mato Grosso. O Deputado Esta
dual Gilney Viana foi Parlamentar desta Casa, por si
nal, brilhante Parlamentar. Em seu mandato nesta
Casa, presidiu a Comissão de Meio Ambiente e Mino
rias, e agora está exercendo seu primeiro mandato de
Deputado Estadual. O leste do meu Estado é uma re
gião de conflitos entre índios e posseiros.

O Senador Antero de Barros apresentou projeto
de lei propondo que novas reservas não sejam cria
das apenas por meio de portaria da FUNAI; que esse
assunto, a ampliação de reservas, seja objeto de dis
cussão no Congresso Nacional.

Aquela região é realmente um barril de pólvora!
O alerta de V. Ex" é significativo, importante e oportu
no. Outras pessoas já foram assassinadas no Estado
de Mato Grosso do Sul. Espero que o Deputado Gil
ney Viana possa ter do Governo do Estado toda ga
rantia da sua segurança privada, individual e da sua
família, porque está exercendo as prerrogativas do
seu mandato.

O Deputado Gilney Viana é filiado ao Partido
dos Trabalhadores e é meu amigo pessoal. Eu, Depu
tado da base do Governo no Estado, vou reforçar o
apelo de V. Ex" junto ao Governador Dante de Oliveira
para que o Deputado Gilney Viana possa continuar
desempenhando seu papel de maneira tranqüila, no
cumprimento de seu mandato dado pelo povo de
Mato Grosso do Sul.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, fui feliz em fazer esta denúncia no momento em
que V. Ex" preside a sessão. Sei que V. Ex" é um Par
lamentar que faz de tudo para evitar que, na luta políti
ca, haja perseguição ou aniquilamento do opositor
pela violência. Nesse sentido sei que poderei contar
com V. Ex" no Estado.

O nobre Deputado Gilney Viana já informou à
Mesa da Assembléia Legislativa e ao Governo do
Estado. Contamos com o nobre Deputado Wilson
Santos para garantir que nenhuma vida, e não ape-

nas a do Gilney, venha a ser perdida devido a lutas
políticas.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Santos)
- Parabéns, Deputado!

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, farei
uma rápida comunicação à Casa.

Estou pedindo urgência e, portanto, pedindo
aos Líderes que permitam que se vote em plenário
projeto de decreto legislativo que institui plebiscito
para o próximo ano. Certamente V. Exa votará a favor
até porque, se não me engano, tem projeto exata
mente igual ao meu, um decreto legislativo que prevê
um plebiscito para que a população decida se deve ou
não ser instituído no Brasil o voto facultativo.

Apresentei Proposta de Emenda à Constituição,
mas estou me convencendo de que esta Casa, o Con
gresso Nacional como um todo, jamais aprovará a
instituição do voto facultativo em nosso País.Entendo,
porém, que o voto facultativo é um aprimoramento da
democracia brasileira.

Parece-me que a iniciativa de V. Exa, Sr. Presi
dente, também é nesse sentido. Acho que devemos
transferir essa decisão para a sociedade, para o cida
dão, para o eleitor. E, junto com as eleições de 2002,
votando para Presidente, Governador, Senadores,
Deputados Federais e Estaduais, o eleitor também
poderia votar plebiscitariamente pelo estabelecimen
to, ou não, do voto facultativo no Brasil.

A partir da próxima semana, estarei conversan
do com todos os Líderes sobre esse projeto. Com V.
Exa de aliado, Sr. Presidente, vamos trilhar o mesmo
caminho para votar, com urgência, esses projetos
aqui no plenário. Temos de dar tempo para que o TSE
e a Justiça Eleitoral preparem-se para isso, além, na
turalmente, de prever o debate sobre essa tese na mí
dia: rádio, televisão e imprensa escrita.

Absolutamente convicto do voto facultativo, vou
defender essa posição. Não quero que a aplicação do
voto facultativo seja decidida aqui, mesmo porque
não acredito que isso venha ocorrer, pelo que tenho
sentido e observado no Congresso Nacional. Quero,
sim, que a decisão seja dos eleitores, que os cida
dãos possam manifestar-se, se querem a manuten
ção do voto obrigatório ou a sua substituição pelo ta-
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cultativo, que, para mim, significa aprimoramento da O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) Tem
democracia! V.Exa a palavra.

O SR PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para- O SR. PAULO DELGADO (PT -. MG. Pela or-
béns Deputado Geraldo Magela! Com certeza, essa demo Sem revisão do orador.) - Sr. P~esldente, Sras. e
é um'a luta que, mais dia, menos dia, será vitoriosa, Srs. De~utados, es~a sema_na o confh~o entre os E~ta-
com o aprimoramento da democracia no Pais. dos UnI~OS, a n~çao afega ~ o mO~II~ento terrorista

. internacional, seja lá qual seja o obJetivo do Governo
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) -: Conc~- norte-americano, está produzindo duas situações in-

do a 'palavra pela ordem ao _Deputado Jose AntoniO sustentáveis e alguma liderança mundial- já que Kofi
Almeida, do PSB,de Maranhao. Annan, Secretário-Geral da ONU, recusa-se a exer-

O SR. JOSE ANTONIO ALMEIDA (Bloco/P~B - cer esse papel - precisa agir.
MA. Pela ordem. Sem revisão d~ orador.) - Sr..Presld~n- Primeiro, não é posslvel permitir que os líderes
te, Sras. e Srs. Deputados, reglst~o ~uas de.lIb~raçoes do Talibã transformem os norte-americanos em jude-
tomadas recentemente pela Comlssao de .Dlreltos H.u- us no nazismo. "Adolf Bin Laden" não pode querer fa-
manos desta Casa. Por requerimento de ~In~a autor~a, zer com os norte-americanos e com o seu povo aquilo
foi d~termi~~da a cri?çã.o de uma subcomlssao para In- que Hitler fez com os judeus. Foi assim qu~ ~ome90u
vestlgar varias denunCias de trabalho escravo atual- na Alemanha: invade-se e anexa-se a Poloma; vai-se
mente no norte do Pais, inclusive no meu Est~do, com à Tchecoslováquia, e ninguém se dá conta de que
trabalhadores oriundos do Estado do Maranhao. está em início um processo internacional de generali-

Infelizmente, o nosso Estado é campeão negati- zação de intolerância.
vo em muitas coisas, sendo o maior export~d~r de É preciso deter essa linguagem, e a forma de
mão-de-obra escrava no Brasil. Temos sensslmos detê-Ia é começar a interpretá-Ia, e não simplesmen-
problemas. Na semana passada, u,m trabalhador e~- te divulgar opiniões do porta-voz de um movimento in-
capou do garimpo Cumaru, ~o Para, e ~r~~tou depol- ternacional insano que deseja impedir que um povo
mento ao Promotor de Justiça no MUnlCI~IO de Bo~ possa refletir com tranqüilidade sobre a situação que
Jardim, no Maranhão, dando conta de d~ls assa~sl- está vivendo no momento.
natos de trabalhadores que tentaram fugir do garlm- O segundo problema é a reação norte-america-
po, tendo sido en~arregado d~ enterr~r o corpo de um na a isso, que ameaça o Iraque, a Indonésia, a M?lá-
deles pelo seu, digamos aSSim, patrao. sia com a generalização do conflito, tornando pratlca-

Sr. Presidente, o outro registro diz respeito a mente imposslvel deter a racionalidade, a sanidade e
uma deliberação da Comissão de Direitos Huma- a capacidade não só de entendimento do fenômeno,
nos envolvendo, infelizmente, o Estado do Mara- como de alto conhecimento daqueles que se relacio-
nhão. A partir da terça-feira uma subcomissão da nam com o fenômeno.
Comissão de Direitos Hur:n~nos, presidida ~elo D,e- A grande circulação de Tony Blair no mundo, es-
putado Orlando Fant,az~JnI, estará. em Sao LUIS, pecialmente na área envolvida, mais do que um elo-
investigando um gravlsslmo acontecimento: Encon- gio ao Ilder inglês, é uma critica ao Secretário-Geral
traram mais de uma dezena de corp?s ~e Jove~s.e das Nações Unidas. Tony Blair não pode, como nação
crianças assassinadas, com os seus o~gaos genitais caudatária dos interesses norte-americanos na Euro-
extirpados, o qu.e i~dica qu~? assaSSino, ou assas- pa, assumir os papéis, respectivamente, de Secretá-
sinos, tem tendenclas bestiais. rio-Geral da ONU e dos Estados Unidos, porque, se-

Há casos em que a autoria desses crimes já foi não, estaremos num conflito internacional de interes-
definida em termos policiais e existe processo em an- se anglo-americano, sem que sejam enfrentadas as
damento na Justiça. Mas essa atuação não tem sido verdadeiras causas do terrorismo. E estas estão em
conduzida a contento, de modo que as pessoas estão quase todos os países do mundo; não há exceção, Sr.
escapando, embora acusadas de crimes dessa gravi- Presidente.

dade. Já existem em vários países da Europa essa in-
Ao fazer este registro, espero que a atuação da capacidade de entender fenômenos culturais, pollti-

Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos De- cos, ideológicos. Essa tolerância se tornou uma moe-
putados seja decisiva no sentido de conseguir a iden- da rara no mundo atual. Mas o fato de defender a tole-
tificação e punição dos envolvidos. rância não permite a nenhum democrata,sertol.erante

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, com os intolerantes. Para ser tolerante e precls? sa-
peço a palavra pela ordem. ber o que é intolerável. E é intolerável o terrorismo.
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Não quero que os Estados Unidos, nem a Inglaterra
nem as Nações Unidas nem o Brasil- que também
manifesta solidariedade ao povo norte americano 
vivàm o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro
é aquela idéia de que cada um, buscando o seu obje
tivo de maneira ensandecida, desconheça os limites e
os riscos de procurar um objetivo sem limite. É preciso
evitar que esse dilema, em que cada um tem estraté
gia individual estritamente dominante, não leve em
conta as necessidades de outras nações.

Generalizar o conflito não garantirá a captura do
terrorista. Esse é um dado da realidade que o Gover
no norte-americano tem de entender, se quiser soli
dariedade internacional. Ao abrir mão da avaliação
nacional sobre o episódio, internacionalizando-o,
convida-nos, o Governo dos Estados Unidos, a parti
lhar da investigação e operação, mas não para nos
submeter ao ensandecimento dessa guerra de comu
nicação entre terrorista e não-terrorista, que pode le
var o mundo a um conflito muito pior.

Sr. Presidente, recomendo ao Itamaraty e a todo
o Governo brasileiro que estejam atentos a esta ques
tão, porque não podemos atrair para o Brasil o ódio
terrorista, porque somos uma nação multirracial, pa
recida com os Estados Unidos.

Também não podemos ficar alheios ao processo
de generalização desse conflito, que pode provocar
um fenômeno, embora não semelhante ao que houve
no início da Segunda Guerra Mundial- com ações es
porádicas de potências se confrontando e invasões de
fronteiras sem declaração de guerra -, mas com a pos
sibilidade também de haver holocausto.

Agradeço a atenção de V.Exa
, Sr. Presidente.

O SR. NELSON MAROUEZELLI- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. NELSON MAROUEZELLI (PTB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
benizo o Deputado Paulo Delgado pela análise lúcida e
importante que fez acerca da atual situação mundial.

O importante, neste momento, é analisarmos o
que levou os terroristas a agirem contra os Estados
Unidos, o que está por trás do movimento terrorista
no mundo. Todos nós estamos acompanhando os fa
tos com muito interesse.

Sr. Presidente, nós recebemos hoje, no interior
de São Paulo, algumas cartas anônimas que quero
encaminhar ao Deputado Ricardo Izar, a fim de que
S.Exa faça uma verificação muito importante. Essas

cartas envolvem inclusive o nosso nome e de alguns
outros Parlamentares.

Vou ler o documento, Sr. Presidente, para deixar
registrado nos Anais:

Sr. Procurador, recebi, pelo correio,
esta semana, uma carta anônima, em ane
xo, a qual envolve pessoas idôneas e que
merecem de nossa parte pelo menos a pre
ocupação de tentar descobrir os autores de
tão grande infâmia a pessoas que nós co
nhecemos.

Solicito a V.Exa firmeza nas investiga
ções, pois envolve também o meu nome inde
vidamente e é meu desejo chegar aos autores.

Estou divulgando esta questão para a Casa
porque é importante que se faça uma verificação. O
País precisa amadurecer. Todos os que denunciam
precisam assinar a denúncia para que possamos
chegar realmente aos autores e tomar as devidas
providências, e isso não continue ocorrendo no País.

Agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade e pa
rabenizo, mais uma vez, os Parlamentares que estão
imensamente preocupados com o que ocorre atual
mente no mundo.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar, motivado pelo
pronunciamento do Deputado Paulo Delgado, nosso
pesar por essa guerra. O terrorismo realmente deve
ser combatido de todas as formas. Também protesta
mos veementemente contra aqueles que atentam
contra a vida, quer seja no útero materno ou no World
Trade Center, na prática do terrorismo, que certamen
te tem matado pessoas inocentes.

Registramos nosso descontentamento. A vida
não é um dom pessoal; não podemos dela dispor a
qualquer momento e descartá-Ia quando bem enten
dermos. O dom da vida é de Deus, e certamente é o
maior dom que Ele nos deu. Portanto, não podemos
atentar contra ela de forma nenhuma. Estamos muito
tristes com o que está sendo feito com milhares e mi
lhares de vidas no mundo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Apelo
para os Srs. Deputados que sejam o mais breves pos
sível. Em breve encerraremos a presente sessão por
que daqui a 28 minutos terá início uma outra e, nesse
intervalo, é necessário que seja feita a ata.
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O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Sr. depois de mim, chamados pelo Presidente que ante-
Presidente, peço a palavra pela ordem. cedeu VExa na direção dos trabalhos, usaram da pa-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem lavra. Faço esta revelação porque VExa me interrom-
VExa a palavra. peu; peço, apenas, para concluir.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Vou as-
(Bloco/PFL-SC. Pela ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e segurar a palavra a VExa para concluir.
Srs. Deputados, no período de 28 de setembro a 12 de O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS -
outubro, ocorreu em Santa Catarina mais uma grande Muito obrigado a VExa pela tolerância.
enchente, fenômeno que se tem repetido em nosso Surgiu, então, principalmente nos meios inte-
Estado, em razão da sua topografia e do regime de lectuais e empresariais na cidade de Blumenau, re-
chuvas da região. sistência a esse Plano Global e Integrado de Defe-

Em 1983 e 1984, o fenômeno ocorreu em gran- sa contra as Enchentes. Agora, houve outra en-
des proporções. A Assembléia Legislativa, acolhendo chente; 133 Municípios foram atingidos, segundo
projeto do então Governador, hoje, novamente, no Go- depoimento do Sr. Governador, na última reunião
verno, novamente, Dr. Esperidião Amin Helou Filho, do Fórum Parlamentar Catarinense, coordenado
criou o Conselho Extraordinário de Reconstrução, cujo pelo nobre Deputado Serafim Venzon.
Gabinete tive a honra de chefiar, de 1983 a 1986. O fenômeno se repetiu. Estou aqui, hoje,

Depois da tarefa emergencial de socorro às áre- usando da palavra, abusando da paciência de V.Exa

as assoladas, o Gabinete, sob a orientação do Con- e dos companheiros que estão no plenário, para
selho, cumpriu a segunda tarefa: a reconstrução, que que não se encerre esta semana sem que manifes-
contou com o decisivo apoio do Governo da União. Fi- te meu apelo para que se volte a cuidar do Plano
nalmente, iniciamos a tarefa de planejamento e pro- Global e Integrado de Defesa contra as Enchentes
moção da defesa permanente das cheias que têm em Santa Catarina, cujo sistema orográfico é muito
ocorrido em Santa Catarina e causado os maiores rico: o Estado abriga três vertentes: a atlântica, a do
prejuízos materiais e perdas humanas. rio Paraná e a do rio Uruguai. Sua topografia monta-

Com o apoio do extinto Departamento Nacional nhosa é fator que agrava o escoamento das águas
de Obras e Saneamento, conseguimos que a Agência das constantes e copiosas chuvas.
Japonesa de Cooperação Internacional (JICA) assu- Os problemas emergenciais e de reconstrução
misse a grande tarefa de elaboração de um plano glo- são resolvidos com a colaboração da Defesa Civil.
bal e integrado de defesa contra as enchentes. Sabemos que mal ou bem o Governo Federal nos so-

Em 1987, como Relator-Geral do Projeto de co~e, mas é ~reciso um.pl~no, é preciso promover
Constituição, incluí, entre as competências da União, açoes para eVitar a ocorrencla de enchentes.
a prevenção e o combate às calamidades, especial- Deixo, aqui, Sr. Presidente, este registro, para
mente à seca e às enchentes. Em 1988, esse disposi- que o Governo e as classes dirigentes de Santa Cata-
tivo não figurava no projeto. Mais uma vez, no seio do rina se conscientizem da importância e da necessida-
chamado Grupo dos 32, como Relator-Adjunto da de da atualização e da execução do Plano Global e
Constituição em vigor, incluímos essa competência Integrado de Defesa contra as Enchentes.
na relação daquelas que cabem à União. Tivemos uma reunião do Fórum Parlamentar

O projeto da Agência Japonesa de Cooperação Catarinense em Blumenau, no último dia 4, e fiz esse
Internacional (JICA) foi concluído. Iniciamos um tra- apelo naquela oportunidade, perante as autoridades,
balho para obter o financiamento, indispensável à Prefeitos, Deputados Estaduais e os componentes do
execução do projeto. Chegamos a obter uma posição Fórum.
favorável do Banco de Exportação Japonês. Surgi- Obrigado, Sr. Presidente.
ram, então, algumas opiniões. O SR.SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Por gen- peço a palavra pela ordem.
tileza, Deput~do Antônio Carlos Konder Reis, conclua O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.
seu pronunciamento. Exaa palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Sr. O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
Presidente, peço a VExa que me permita usar o mes- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mo tempo dos companheiros que me antecederam. Sras. e Srs. Deputados, no dia 5 deste mês, às
Aliás, estava inscrito, e vários Deputados, inscritos 9h30min, o Fórum Parlamentar Catarinense - sob mi-
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nha coordenação desde agosto, assumida por um
Deputado Federal ou Senador a casa semestre - reu
niu-se com lideranças da AMMVI e da AMAVI, na
sede da AMMVI, em Blumenau, Santa Catarina. Esti
veram presentes os seguintes Deputados Federais,
além de mim: Renato Vianna, Paulo Gouvêa, João
Pizzolatti, Eni Voltolini, Vicente Caropreso, João Ma
tos, Edison Andrino e Luci Choinaki. Cito também o
Deputado Estadual Gilmar Knaesel, o suplente de
Deputado Gervásio Maciel, o Presidente da AMMVI,
Prefeito Roberto Schultz; o Presidente da AMAVI,
Prefeito Jaci José Bortolon; o Superintendente Metro
politano Norberto Mette; o Prefeito de Blumenau, Dé
cio Lima, e a suplente de Senador do PMDB, Odinéia
Marchetti. Esses compuseram a Mesa de honra.

A platéia do auditório da sede da AMMVI estava
lotado, com a presença de Prefeitos, Vereadores, re
presentantes da ACI, da FIESC, da FURB, da Escola
Técnica Federal de Rio do Sul, da imprensa, técnicos
e funcionários de Prefeituras.

Inicialmente, apresentei um resumo da evolu
ção do Orçamento Geral da União entre 1998 e 2001
e a proposta enviada pelo Executivo Federal ao Con
gresso Nacional. Submeti à apreciação da platéia
uma síntese da indignação dos membros do Fórum
Parlamentar com a insignificância da proposta e com
a discriminação contra Santa Catarina no que se refe
re aos investimentos federais, se comparados com os
dos Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul.

Após fazer a leitura de correspondências que
justificavam a ausência de alguns Parlamentares,
passei a palavra a cada autoridade que compunha a
Mesa de honra e aos membros do auditório, que, re
sumidamente, se ressaltaram a importância da parti
cipação do Fórum no Vale do rio Itajaí-Açu as seguin
tes necessidades que devem ser alcançadas pelo
Orçamento Geral da União de 2002: duplicação da
BR-470; controle e minimização dos efeitos das en
chentes; liberação urgente de recursos para recupe
ração dos prejuízos causados pelas últimas cheias; li
beração de recursos para manutenção de estações
termelétricas; destino dos resíduos sólidos; hospital
universitário; apoio à micro e à pequena empresa;
apoio aos agricultores; alteração da Resolução n2 456
da ANEEL, que dobra o coeficiente de cobrança de
energia elétrica dos agricultores; reflorestamento; au
mento do efetivo de agentes rodoviários; taxa de ilu
minação pública; transporte escolar; autonomia do
controle da água; reforma tributária; acessos à
BR-470, acesso à Escola Técnica Federal e outras.

Sras. e Srs. Deputados, o Fórum Parlamentar
Catarinense colabora com o Governo do Estado e

com o Governo Federal, auxilia na integração entre as
necessidades que temos e a distribuição de emendas
orçamentárias para que atendam às reais carências
do nosso Estado. Temos visitado muitas cidades, en
tre elas Florianópolis, Chapecó, Blumenau e Cric;ú
ma. Tivemos várias vitórias, a mais recente foi a libe
ração da licença ambiental prévia para possibilitar a
continuidade da duplicação da BR-1 01.

Sr. Presidente, os Parlamentares foram recebidos
com muito carinho pelas autoridades locais. Todos ma
nifestaram apoio e empenho pessoal às reivindicações
e asseguraram que a BR-470 terá verba da União para
que aumente sua capacidade já para 2002.

Muito obrigado.

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é preciso admitir que ainda
estamos pagando um alto preço pelos anos em que o
real manteve-se relativamente estável frente ao dólar.

Apesar de o Governo ter garantido a estabilida
de monetária, o Legislativo pouco ou nada elaborou
em termos de estratégias de apoio à exportação.

A preocupação com a estabilidade da moeda quei
mou nossas reservas cambiais, obtidas na década pas
sada não com as exportações, mas com o programa de
privatizações. Sendo assim, o primeiro mandato de Fer
nando Henrique Cardoso pareceu, num primeiro mo
mento, displicente para com os exportadores brasileiros
e, enfim, para com a nossa balança de pagamentos.

Quando questionados, os membros da equipe
econômica diziam que estavam ajudando os expor
tadores, ao tornar as coisas mais difíceis para eles.
Esse discurso, aparentemente paradoxal, é o dis
curso da competitividade e da globalização; é o dis
curso que prefere deixar as empresas ao léu, cren
do que assim desaparecerão as inviáveis, sobrevi
vendo apenas as mais competentes. Estas, depura
das pelas selvagens leis do capitalismo, estariam
prontas para herdar o reino celestial da competitivi
dade global.

Por incrível que possa parecer, isso está aconte
cendo. O setor têxtil nacional, por exemplo, que era
chamado de ''tradicional'' para não ser chamado de
"retrógrado", após vários anos perdendo mercado,
agora passou a reconquistá-lo, mesmo em países de
senvolvidos. Em 2000, exportou quase 25% a mais do
que em 1999. O mesmo pode-se dizer da indústria de
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confecções, que cresceu 35% no mesmo período. O
algodão, do qual já fomos grande exportador, sofreu
pesado choque com a globalização da década de
1990, quando passamos a importar enormes quanti
dades do produto. Hoje, porém, já atendemos de novo
quase toda a demanda interna, e a expectativa é de
que na safra do próximo ano já o exportemos de novo,
sem subsídios e sem reserva de mercado.

A longa espera pelo apoio às exportações, por
tanto, pode estar chegando ao fim; não pelo provi
denciai, duvidoso e perigoso apoio dos cofres públi
cos, mas pela própria modernização do parque in
dustrial brasileiro.

Os empresários já não se mostram tão pessi
mistas quanto aos rumos do comércio exterior e do
desenvolvimento futuro do País, embora continuem a
cobrar um discurso mais unificado da equipe econô
mica. Afinal, não é segredo que o atual Governo, ad
ministrado por políticos que prezam o liberalismo e a
democracia, tem divergências quanto ao grau de in
tervenção na economia.

Há integrantes da equipe econômica para os
quais o apoio às exportações é estratégico, represen
tando um poderoso estímulo ao crescimento da produ
ção e do emprego, bem como à elevação dos níveis de
renda. Esses são os herdeiros do bordão "exportar é
o que importa", de Governos anteriores.

No entanto, há também aqueles que prezam
acima de tudo o equilíbrio fiscal, onde o que importa é
arrecadar fundos para o Estado, pouco importando o
peso da carga tributária sobre empresários e popula
ção. Estes, que parecem querer o setor privado traba
lhando para suprir as deficiências do Estado, apói
am-se na cegueira do FMI, que cobra superávites
sem se importar com os cortes feitos na carne do par
que industrial e dos trabalhadores.

Na verdade, essas duas tendências não são
antagônicas, mas complementares, e souberam
manter nossa estabilidade mesmo após as várias
crises globais. Hoje, felizmente, parece ter chegado
ao fim o período em que a carga tributária pôde pu
lar de 25% para quase 32% de nosso PIB. Não há
político que ouse sugerir novas taxas, nem haveria
clima propício a tal proposta, contrária a tudo o que
os países industrializados vêm fazendo, desde que
Margaret Thatcher fundou, na prática, o que é cha
mado de neoliberalismo.

Até o momento, esse assim chamado liberalis
mo comercial brasileiro parecia só beneficiar as em
presas estrangeiras; agora, findos os recursos das
privatizações, e frente à recessão, vemo-nos força
dos, um pouco tarde, é verdade, a apelar pelas expor-

tações, pelo regime de flutuação cambial e por entusi
asmadas declarações do Presidente da República.

Senhoras e senhores, contudo, se quisermos
estimular as exportações, nem mesmo precisamos
de uma reforma fiscal abrangente. Basta desonerar
os impostos incidentes sobre o que vendemos ou
queremos vender lá fora. Essa, lembrem-se, é uma
atribuição do Legislativo.

Não é culpa do Executivo se, seis anos após o
sucesso da estabilização monetária, nós, legislado
res, não encontramos fórmulas para aproveitá-Ia. Não
podemos, simplesmente, fingir que a política de ex
portações é de responsabilidade exclusiva do Palácio
do Planalto.

Embora haja um vácuo entre o que diz o Exe
cutivo e o que de fato seus Ministérios conseguem
implantar, tal descompasso não foi o único respon
sável, na década passada, pelo aumento das im
portações em 170%, enquanto as exportações au
mentavam apenas 75%.

Hoje, nossas exportações respondem por me
nos de 10% de nosso PIB, que pode ser até bom, num
contexto recessivo, mas é ruim se quisermos, como
queremos, pagar a dívida externa e voltar a ter dinhei
ro para investir no social.

A única forma para assegurarmos superávites,
sem reservar mercado e impor barreiras, é aumentar
mos, preferencialmente, as exportações de produtos
industrializados.

Se a Europa e os Estados Unidos são protecio
nistas, deixemo-los: os cânones do livre comércio di
zem que esse protecionismo é um veneno. Por en
quanto, esses cânones são aceitos hegemonicamen
te por economistas de todo o mundo; e o tempo, ao
que parece, está dando razão a esses cânones que
tantos odeiam.

Mesmo com o choque liberal, que reduziu em
pregos e empresas brasileiras, nós sobrevivemos, e
descobrimos que continua a haver mercados, se os
Estados Unidos, a Europa e o Japão se fecharem aos
nossos produtos.

As empresas nacionais arriscam-se no exterior
não apenas para elevar seus ganhos imediatos, mas
para treinarem-se em um jogo mais difícil, que as ca
pacita para, no futuro, ocuparem novos nichos de
mercado.

Aumentam nossas exportações para Rússia e
para o Leste Europeu, e tornamo-nos mais fortes
para, no futuro, voltar a bater nas portas dos países
mais ricos. No futuro, porém, é bem provável que se
jamos convidados. Afinal, uma economia como a
brasileira não é nada desprezível, especialmente a



O projeto de V. Exa, que propõe o REFIS para
o campo, é recebido com muito carinho. Esperamos
que, doravante, possamos nos debruçar sobre esse
tema e encontrar em breve solução definitiva para o
endividamento agrícola, que já ultrapassa 34 bilhões
de reais.

Era o que tinha a dizer.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V. Exaa palavra.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, acabamos de entregar à
Secretaria desta Casa proposta para colocar em pa
uta o Projeto de Lei nQ 2.650, de 2000, de nossa au
toria, que trata de matéria de grande interesse naci
onal. Propõe a renegociação das dívidas agrícolas.

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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partir do momento que o Congresso brasileiro, por Sei que V. Exa, Sr. Presidente, apóia esse traba-
exemplo, criar um código legal que favoreça nossa lho, porque o seu Estado, Mato Grosso, tem uma
balança de pagamentos. grande produção nacional, e milhares de produtores

Há de ser um código pragmático, planejado estão passando por dificuldades.
para funcionar em interação com economias exter- Estamos nos baseando na proposta do REFIS,
nas ao nosso território; mas trata-se de um assunto que foi feito para as empresas; agora queremos ado-
que interessa a todos os partidos, e por isso, creio, tar essa mesma sistemática de refinanciamento para
poderá ser implantado no tempo que julgarmos con- os agricultores.
veniente. Mãos à obra, senhoras e senhores! O tra- Portanto, Sr. Presidente, estou entregando a V.
balho é o caminho para não naufragarmos nessa Exa, neste momento, a proposta, com 240 assinatu-
nova crise mundial. ras, para que seja colocado em pauta o debate desse

O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, peço projeto. Precisamos resolver o problema do endivida-
a palavra pela ordem. mento rural, já que no dia 31 deste mês vencem as

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) _ Tem prestações da securitização e do PESA.
VExa a palavra. Peço a VExa que faça o encaminhando desse

O SR. MARCOS ROLlM (PT - RS. Pela ordem. projeto na Casa. Nos próximos dias, quem sabe, po-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. deremos votar essa matéria de grande alcance. Vári-
Deputados, hoje estamos entregando à Comissão de os Parlamentares de todos os pontos do Brasil estão
Const~uição e Justiça e de Redação desta Casa o nos- apoiando-a, porque há elevado interesse nessa ques-
so relatório sobre o projeto de lei do Governo Federal tão da agricultura nacional.
que altera a Lei n2 9.140, de 1995, lei que garantiu a in- Era o que tinha a dizer.
denização aos familiares de mortos ou desaparecidos O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para-
políticos em decorrência da ditadura mimar. Com esse béns, Deputado Augusto Nardes. A Mesa recebe o
projeto do Governo Federal será posslvel corrigir algu- pedido de VExa Sem dúvida, a questão da agricultura
mas injustiças, favorecendo familiares que ficaram à brasileira volta à pauta nesta Casa.
margem dos benefícios concedidos por aquela lei. O re- Já havíamos avisado, em 1999, que aquela re-
latório foi entregue à Comissão hoje e teremos condi- negociação não havia sido perfeita. Os agricultores
ções- espero- de votá-lo o mais rapidamente possível. lamentam o constante aumento de insumos, como

Sr. Presidente, desejo comunicar também que, adubos. Lamentavelmente, mais uma vez a agricul-
na próxima segunda-feira, na Comissão de Direitos tura brasileira vai bater às portas do Congresso Na-
Humanos, realizaremos a 5i! Caravana Nacional de cional, em busca, quem sabe, de solução definitiva.
Direitos Humanos, que visitará dessa vez asilos de O Brasil precisa discutir com muito cuidado a ques-
idosos em vários Estados brasileiros. Vamos ao Rio tão da ALCA; tem dificuldades em colocar, especial-
de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Paraná, dan- mente nos Estados Unidos, produtos da agricultura,
do continuidade a esse projeto das viagens temáti- da pecuária. Não podemos admitir a entrada da
cas da Comissão, que procura constatar a violação economia brasileira na ALCA, se não houver uma
dos direitos humanos em instituições de caridade. discussão prévia, de maneira profunda e sincera.

Muito obrigado. A questão da agricultura me preocupa muito,
porque sou de Mato Grosso, Estado essencialmente
de economia primária, que tem na agricultura e na
pecuária as suas principais fontes de receita e de
desenvolvimento.
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o SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) 
COMPARECEM MAIS OS SRS:

Partido Bloco
RORAIMA

A1ceste Almeida PL PUPSL

Presentes de Roraima : 1

PARÁ

Raimundo Santos PL PUPSL

Presentes de Pará: 1

RONDONIA

Confúcio Moura PMDB
Marinha Raupp PMDB

Presentes de Rondonia :2

ACRE

José Aleksandro PSL PLlPSL

Presentes de Acre : 1

TOCANTINS

Darci Coelho PFL PFUPST
Igor Avelino PMDB

Presentes de Tocantins : 2

MARANHÃO

João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB
Roberto Rocha PSDB

Presentes de Maranhão : 3

PIAui

Mussa Demes PFL PFUPST

Presentes de Piauí : 1

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Ricardo Fiuza PPB

Presentes de Pernambuco : 2
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ALAGOAS

Augusto Farias

Presentes de Alagoas : 1

BAHIA

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PPB

Bloco

Outubro de 2001

Jairo Carneiro
João Carlos Bacelar
Walter Pinheiro

Presentes de Bahi~ : 3

MINAS GERAIS

Custódio Mattos
Marcos Lima
Narcio Rodrigues
Paulo Delgado
Sérgio Miranda
Sitas Brasileiro

Presentes de Minas Gerais: 6

EspíRITO SANTO

Feu Rosa

Presentes de Espírito Santo : 1

RIO DE JANEIRO

Eber Silva
Márcio Fortes
Vivaldo Barbosa

Presentes de Rio de Janeiro: 3

SÂOPAULO

Arnaldo Madeira
De Velasco
José de Abreu
Nelson Marquezelli
Salvador Zimbaldi
VadãoGomes

Presentes de São Paulo : 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz
Wlgberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal : 2

GolAs
Jovair Arantes
Nair Xavier Lobo

Presentes de Goiás : 2

PARANÁ

Hermes Parcianello
Padre Roque

Presentes de Paraná : 2

RIO GRANDE DO SUL

Esther Grossi
Marcos Rolim
Nelson Proença

Presentes de Rio Grande do Sul : 3

PFL
PFL
PT

PSDB
PMDB
PSDB
PT
PCdoB
PMDB

PSDB

PST
PSDB
PDT

PSDB
PSL
PTN
PTB
PSDB
PPB

PCdoS
PPB

PSDB
PMDB

PMDB
PT

PT
PT
PMDB

PFUPST
PFUPST

PSB/PCDOB

PFUPST

PDT/PPS

PUPSL

PSB/PCDOB

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:
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Partido Bloco
RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL PFLlPST

Robério Araújo PL PLlPSL

Total de Ausentes: 2
AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB

Badu Picanço PL PUPSL

Dr. Benedito Dias PPB

Evandro MUhomen PSB PSB/PCDOB

Fátima Pelaes PSDB

Jurandil Juarez PMDB

Total de Ausentes: 6

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB

Gerson Peres PPB

José Priante PMDB

Nicias Ribeiro PSDB

Renildo Leal PTB

Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB

Vic Pires Franco PFL PFUPST

Total de Ausentes: 7

AMAZONAS

Arthur Virg llio PSDB

Euler Ribeiro PFL PFLlPST

SiJas Câmara PTB

Total de Ausentes : 3
RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS

Oscar Andrade PL PUPSL

Total de Ausentes: 2
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ACRE

IIdefonço Cordeiro

João Tota

Sérgio Barros

Total de Ausentes: 3
TOCANTINS

Freire Júnior

Kátia Abreu

Osvaldo Reis

Total de Ausentes: 3
MARANHÃO

Albérico Filho

Paulo Marinho

Remi Trinta

Total de Ausentes: 3
CEARÁ

Almeida de Jesus

Aníbal Gomes

Arnon Bezerrâ

Chiquinho Feitosa

Inácio Arruda

José Unhares

Manoel Salviano

Marcelo Teixeira

Pinheiro Landim

Rommel Feij6

Sérgio Noveis

Total de Ausentes: 1'1

PIAuí

Ciro Nogueira

Wellington Dias

Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves

Múcio Sá

Total de Ausentes: 2
PARAíBA

Armando Abílio

Avenzoar Arruda

Efraim Morais

Marcondes Gadelha

Total de Ausentes: 4

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PartIdo

PSDB
PP8
PSDB

PMDB

PFL

PMDB

PMDB

PFL
PL

PL
PMDB

PSDB

PSD8

PCdoB

PP8

PSDB
PMDB

PMDB

PSDB

PS8

PFL
PT

PMDB

PTB

PSOB

PT
PFL

PFL

Outubro de 2(0)

Bloco

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PUPSL

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST
PFUPST
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Partido Bloco
PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB

Eduardo Campos PSB PSB/PCOOB

João Colaço PSOB

José Mendonça Bezerra PFL PFUPST

Luciano Bivar PSL PUPSL

Luiz Piauhylino PSDB

Osvaldo Coelho PFL PFUPST

Pedro Corrêa PPB

Total de Ausentes: 8
ALAGOAS

Luiz Dantas PTB

Total de Ausentes : 1
SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

Sérgio Reis PTS

Total de Ausentes: 3
BAHIA

Eujácio Simões PL PUPSL

Félix Mendonça PTS

Francistônio Pinto PFL PFUPST

Geddel Vieira Lima PMOB

Haroldo Lima pedoB PSB/PCOOB

Jaques Wagner PT

Jorge Khoury PFL PFUPST

José Lourenço PMDB

Luiz Alberto PT

Milton Barbosa PFL PFUPST

Nilo Coelho PSDS

Paulo Magalhães PFL PFUPST

Pedro Irujo PFL PFLlPST

Reginaldo Germano PFL PFUPST

Total de Ausentes: 14
MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL PFUPST

Edmar Moreira PPB

Fernando Diniz PMDB

Hélio Costa PMDB

João Magalhães PMDB

Lael Varella PFL PFUPST

Maria Lúcia PMOB
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Partido Bloco
MINAS GERAIS

Mauro Lopes PMOB

Osmânio Pereira PSOB

Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL

Saraiva Felipe PMOB

Saulo Coelho PSOB

Vittorio Medioli PSOB

Walfrido Mares Guia PTB

Zezé Perrella PFL PFUPST

Total de Ausentes: 15

EspíRITO SANTO

João Coser PT

Rita Camata PMOB

Rose de Freitas PSOB

Total de Ausentes: 3
RIO DE JANEIRO

A1cione Alhayde PSB PSB/PCOOB

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB

Alexandre Santos PSOB

Arolde de Oliveira PFL PFUPST

Candinho Mattos PSDB

Comélio Ribeiro PL PUPSL

Fernando Gabeira PT

lédlo Rosa PFL PFUPST

Itamar Serpa PSOB

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB

João Mendes PFL PFUPST

José Carlos Coutinho PFL PFUPST

José Egydio PFL PFUPST

Laura Carneiro PFL PFUPST

Luiz Ribeiro PSOB

Luiz Sérgio PT

Mattos Nascimento PST PFUPST

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB

Paulo de Almeida PFL PFLlPST

Paulo Feijó PSOB

Roberto Jefferson PTB

Rodrigo Maia PFL PFUPST

Valdeci Paiva PSL PUPSL

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 24
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Partido Bloco
SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB

Aldo Rebelo PCdoS PSS/PCDOS
André Benassi PSDB

Angela Guadagnln PT

Antonio Kandir PSDB

Chico Sardelli PFl PFUPST

Cunha Bueno PPB

Dullia Plsaneschi PTS

Emerson Kapaz PPS PDT/PPS

Fernando Zuppo PSDC

Gilberto Kassab PFl PFUPST

Joi:io Herrmann Neto PPS PDT/PPS

João Paulo PT

Jorge Tadeu Mudalen PMOB

José Anlbal PSDB

José Dirceu PT

José Indio PMD8

Julio Semeghini PSDS

Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB

Michel Temer PMDB

Paulo Lima PMOB

Ricardo Berzoinl PT

Robson Tuma PFL PFUPST

Sampaio Dória PSOS

Silvio Torres PSDB

Teima de Souza PT

Valdemar Costa Neto Pl PUPSl

Wagner Rossi PMDS

Wagner Salustiano PPB

Xico Graziano PSDB

Zulaiê Cobra PSDB

Total de Ausentes: 31
MATO GROSSO

Murilo Domingos PTS

Ricarte de Freitas PSOB

Total de Ausentes: 2
DISTRITO FEDERAL

Osório Adriano PFL PFUPST

Total de Ausentes: 1
GOIÁS

Lúcia Vania PSOS
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Partido Bloco
GoIÁs

Pedro Canedo PSDB

Roberto Balestra PPB

Ronaldo Caiado PFL PFlIPST

Zé Gomes da Rocha PMDB

Total de Ausentes; 5

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB

Manoel Vitório PT

Nelson Trad PTB

Pedro Pedrossian PPB

Waldemir Moka PMDB

Total de Ausentes : 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL PFUPST

Airton Roveda PTB

Basilio Villani PSDB

Iris Simões PTB

José Boroa PMDB

José Carlos Martinez PTB

José Janene PPB

Luciano Pizzatto PFL PFUPST

Luiz Carlos Hauly PSDB

Max Rosenmann PMDB

Moacir Micheletto PMDB

Odllio Balbinotti PSDB

Osmar Serraglio PMDB

Ricardo Barros PPB

Santos Filho PFL PFUPST

Werner Wanderer PFL PFLlPST

Total de Ausentes: 16

SANTA CATARINA

Edlnho Bez PMDB

Edison Andrino PMDB

Eni Voltolln! PPB

Gervásio Silva PFL PFLlPST

Hugo Biehl PPB

Joêo Matos PMDB

Luci Choinacki PT

Paulo Gouvêa PFL PFUPST

Pedro Bittencourt PFL PFUPST

Renato Vianna PMDB



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 49647

Partido Bloco
SANTA CATARINA

Vicente Caropreso PSDB

Total de Ausentes: 11

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT PDT/PPS

Cezar Schirmer PMDB

Clovis IIgenfritz PT

Darcísio Perondi PMDB

Enio Bacci PDT PDT/PPS

Fioravante PT

Mendes Ribeiro Filho PMDB

Orlando Desconsi PT

Osmar Terra PMDB

Paulo José Gouvêa PL PL/PSL

Paulo Paim PT

Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS

Roberto Argenta PHS

Total de Ausentes: 13
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Concedo a palavra ao Sr. Deputado Bonifácio
de Andrada.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB 
MG.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo
a tribuna para manifestar-me sobre a PEC n'l20-A, de
1995, de autoria do Deputado Eduardo Jorge, do Par
tido dos Trabalhadores, que institui o parlamentaris
mo no País, e cujo substitutivo foi aprovado na Comis
são Especial.

O substitutivo aprovado na Comissão Especial
não disciplina parlamentarismo clássico ou pleno,
mas parlamentarismo presidencializado, inspirado na
fórmula francesa do general De Gaulle e também im
plantado em Portugal.

O que se pretende, com essa decisão, é um re
gime em que haja maior participação do Poder Legis
lativo.

O Presidente da República terá poderes para
demitir o Primeiro-Ministro quando quiser, passando
a presidir o Ministério, ao contrário do parlamentaris
mo clássico, no qual o Chefe da Nação - geralmente
não eleito pelo povo - teria atribuições iguais às da
Rainha inglesa, inteiramente fora do processo exe
cutivo.

O parlamentarismo por nós apresentado é o
presidencializado, em que o Presidente da Repúbli~a

convive com o Primeiro-Ministro, como ocorre no SIS

tema degaullista, e tem poderes para destituir inclusi
ve o Ministério.

Sr. Presidente, também no nosso substitutivo,
focalizamos estrategicamente a atual situação do
presidencialismo brasileiro, visando de imediato
corrigi-lo. A primeira parte do substitutivo cria a figu
ra de um superministro, que coordenaria as ativida
des administrativas do Governo, dando eficiência
ao atual presidencialismo, que, pela Constituição
de 1988, atribui ao Chefe do Executivo excessos de
poderes, ao mesmo tempo em que o impossib~lita

de agir política e administrativamente em mUitas
áreas da vida nacional.

Assim sendo, nossa proposição contém re
médio para o atual presidencialismo, o que nada
tem a ver com o parlamentarismo: a criação, como
mencionei, do Ministro-Coordenador, que, de trin-

Ata da 200! Sessão, em 11 de outubro de 2001
Presidência dos Srs.: Wilson Santos, ~ Suplente de Secretário Bonifácio de Andrada,

Dr. Rosinha, Regis Cavalcanti, Nelson Pellegrino e Roland Lavigne,
§ 2!l do artigo 18 do Regimento Interno

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Haven
do número regimental, 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.

li-LEITURA DA ATA

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, servindo
como 251 Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Sras. e

Srs. Deputados, antes de dar prosseguimento à ses
são, a Mesa dá conhecimento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência

Nos termos do art. 34, inciso 11, § lQ,

clc o art. 33, § 12 , todos do Regimento
Interno, esta Presidência decide criar Co
missão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer ao Projeto de Lei n2 5.484,
de 2001, do Poder Executivo, que "institui
mecanismo de financiamento para o Pro
grama de Ciência e Tecnologia para o
Agronegócio, para o Programa de Fomento
à Pesquisa em Saúde, para o Programa de
Biotecnologia e Recursos Genéticos 
GENOMA, para o Programa de Ciência e
Tecnologia para o Setor Aeronáutico, e
para o Programa de Inovação para a Com
petitividade e dá outras providências", com
posta por 31 (trinta e um) membros, acres
cido de mais um destinado ao rodízio entre
os partidos não contemplados.

Brasília, 11 de outubro de 2001. - Aécio Neves,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Pas
sa-se ao



Durante o discurso do Sr. Gilmar Ma
chado, o Sr. Wilson Santos, 42 Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
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ta em trinta dias, virá ao Congresso Nacional expli- da vida e, sobretudo, se não entendermos que ela
car as atividades governamentais e debaterá com tem de estar acima do comércio e dos negócios.
a Oposição as grandes questões nacionais. Para- Com relação às economias, vemos os Estados Uni-
lelamente, em um outro item, a partir de 2007, im- dos e outros países extremamente ricos, enquanto
planta o parlamentarismo presidencializado. Em pessoas passam fome e estão na miséria, sem ne-
2010 haverá referundum, por intermédio do qual o nhuma perspectiva.
povo brasileiro dirá se o aprova ou não a nova ex- Vimos pela televisão os bombardeios, pratica-
periência totalmente diferente do parlamentarismo mente nas montanhas, destruindo o meio ambiente,
proposto na Constituinte de 1988. prejudicando pessoas que não têm relação com

Não se trata, Sr. Presidente, do parlamentaris- aquele conflito. Registramos, portanto, nossa indigna-
mo condenado pelo plebiscito realizado em 1993, ção. Não é com essas ações que construiremos um
absolutamente. É uma nova fórmula de sistema de novo mundo, mais solidário. É necessário que os
governo, em que buscamos, de acordo com a expe- Estados Unidos revejam esses ataques e combatam,
riência brasileira, aspectos positivos do presidenci- sim, a lavagem de dinheiro hoje levada a efeito nacio-
alismo e buscamos também em outros povos contri- nal e internacionalmente pelo narcotráfico. Parte da
buição com relação à presença freqüente do Poder opulência dos Estados Unidos vem exatamente do
Legislativo nas grandes decisões e nos debates da tráfico de armas e de drogas. É preciso enfrentar es-
coisa pública. ses problemas.

O País hoje vive e sente dificuldades quanto ao É fundamental que o Brasil tenha posição cla-
gerenciamento do Governo Federal. Precisamos alte- ra quanto a esse conflito internacional. Não pode-
rar o sistema de governo, não com parlamentarismo mos continuar apenas assistindo aos bombardeios,
ou presidencialismo plenos, mas através de fórmula que criam mais refugiados e levam à perda de ex-
mista e realista, em que o Presidente da República pectativas daquela população. Até agora, não apre-
continue com todas as atribuições governamentais sentaram uma política àquele conjunto de pessoas
próprias do regime presidencial, mas com a participa- que possibilitasse a paz e a construção de uma
ção do Parlamento. nova sociedade.

É necessário haver um Congresso que tenha No Brasil, precisamos enfrentar os problemas
ação efetiva e mai~r partic!p.aç~o n~ Governo e vá ao da violência e da miséria, que se alastram. Lamento
encontro dos anseios e relvlndlcaçoes do povo. que o Governo esteja atrasando a negociação, por

Era o que tinha a dizer. exemplo, com os pequenos produtores rurais. No
O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re- campo, agora vem a chuva. Planta-se agora ou, em

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- novembro ou dezembro, não haverá como plantar,
tados, ocupamos a tribuna na tarde de hoje para abor- porque passou a oportunidade. Aí haverá mais misé-
dar tema referente à guerra entre os Estados Unidos ria, mais desemprego, mais violência, mais proble-
da América e o Afeganistão. mas. Parece-me que os técnicos de Brasflia não co-

Todas as formas de guerra, todos os atos de nhecem o Brasil. É impressionante! A agricultura tem
violência são extremamente prejudiciais a todos. época: vem a chuva, molha a terra, possibilita o plan-
Repudiamos o terrorismo, inclusive o de Estado. La- tio, para depois se colher o alimento. Não consigo en-
mentamos que várias pessoas, inclusive crianças, tender o que esses técnicos pensam.
estejam morrendo em virtude do conflito. Não é Para combater miséria, violência e guerra, te-
mais possível que pessoas percam suas vidas, mos de estabelecer soluções claras e objetivas. Éfun-
suas casas, suas perspectivas de vida; é inadmissí- damental essa renegociação com os agricultores,
vel que tenham expectativa média de vida de 45 para que possam plantar e o Brasil possa apresentar
anos, devido à intolerância, a posicionamentos dife- ao mundo uma outra visão, ou seja, de que não é com
rentes e, acima de tudo, por entenderem que a for- guerra, mas com projetos efetivos contra a miséria, a
ma de resolver os conflitos é a violência. Precisa- pobreza, a divisão da renda que vamos resolver os
mos discutir esses problemas. problemas e os conflitos.

Tive oportunidade de participar, na África do Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sul, de conferência promovida pela ONU que tenta
va enfrentar problemas relacionados à intolerância.
Não vamos conseguir resolver essas dificuldades
se não enfrentarmos o debate sobre a importância



O SR. PRESIDENTE (Bonifácio de Andrada) 
Concedo a palavra ao Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DA. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou
retomar o discurso do meu companheiro de bancada,
Deputado Gilmar Machado, no que diz respeito à agri
cultura brasileira.

Sou filho de pequeno agricultor que, já no final
da década de 70 e início da década de 80, assim
como milhares de agricultores, perdeu a terra para o
banco. Essa realidade continua existindo em nosso
País. Milhares de pequenos agricultores são expulsos
do campo por falta de uma política agrícola coerente,
honesta e séria do Presidente da República e passam
a engrossar as fileiras das favelas nos grandes cen
tros deste País.

Parece-me que os técnicos dos Ministérios da
Agricultura e do Abastecimento e da Fazenda e Pla
nejamento não sabem que existe época certa para o
plantio. Outubro é o mês para isso. Passada a época
do plantio, não haverá mais produção. Não basta cal
cular o aumento da produção em tonelagem de grãos,
principalmente quando são destinados à exportação,
como é o caso da soja, sem calcular a produção do
pequeno agricultor, que, no dia-a-dia, impede que mi
lhares e milhares de brasileiros passem fome.

Os técnicos não entendem que a diminuição da
produção nacional implica importação de produtos. É
necessário que o Governo tenha uma política agrícola,
não aquela do ex-Presidente Collor, de triste memória,
cujo plano culminou com a correção das dívidas em
74,6%, enquanto os preços dos produtos agrícolas fo
ram reajustados em apenas 41,2%. O resultado foi um
crescimento líquido da dívida em 23,74%.

Durante o Plano Real, do atual Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, os encargos e contratos fo
ram corrigidos em 44,5%, agravando ainda mais o en
dividamento do setor, que, desde julho de 1994, sal
tou do patamar de 18 para 30 bilhões de reais. Essa é
uma situação de anormalidade.

Ou o Governo anistia parte das dívidas dos pe
quenos agricultores, fazendo uma política de subsí
dio, como fazem os Estados Unidos e os países euro
peus, ou teremos, a curto prazo, além de endivida
mento, maior fuga de agricultores que passarão a vi
ver na periferia dos grandes centros urbanos.

Vejamos como é destratada a agricultura: a pro
dução nacional de grãos, de 76 milhões, passou para
94 milhões de toneladas no período de 1994 a 2000,
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que é ocupada pelo Sr. Bonifácio de Andra- ou seja, aumenta-se a produção nacional de grãos,
da, § 22 do art. 18 do Regimento Interno. porém o Produto Interno Bruto da agricultura declinou

de 43,18 milhões para 39,98 milhões. Isso demonstra
que o Governo não vê na agricultura um setor prioritá
rio de combate à fome e à miséria. Como bem disse,
combate não somente à fome daqueles que produ
zem, mas também dos que já vivem nas cidades,
quando sabemos que hoje existem cerca de 80 mi
lhões de brasileiros famintos. A fome em nosso País
só terá solução se o Governo adotar uma política agrí
cola que venha principalmente ao encontro dos pe
quenos agricultores, fazendo com que se realize real
mente uma reforma agrária no Brasil. Com isso, mui
los dos trabalhadores, que vivem nas periferias das
cidades, voltarão para a produção no campo, onde
serão estimulados a permanecer.

Este Governo deveria combater a fome, mas
não o faz. Por isso, reivindicamos a renegociação das
dívidas dos pequenos agricultores e clamamos por
subsídios à agricultura.

O SA. ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, apresentei, na semana passada, projeto de lei
que altera o Decreto-Lei nSl 288, de 28 de fevereiro de
1967, que criou a Zona Franca de Manaus.

Esse decreto, quando criou a Zona Franca de
Manaus, determinou que os incentivos fiscais fossem
concedidos apenas às empresas que se instalassem
no perímetro urbano da cidade.

O projeto que apresentamos na semana passa
da pretende possibilitar a criação de distritos industri
ais em uma faixa de cem quilômetros além das fronte
iras de Manaus. Queremos que os Municípios, que fa
zem parte da Grande Manaus, especialmente o Muni
cípio de Manacapuru, que dista 83 quilômetros da
Capital e tem infra-estrutura capaz de acolher qual
quer empresa que ali se instale, possam gerar empre
gos necessários a essa comunidade.

Nesse projeto objetivamos que empresas se
instalem em Manacapuru e outros Municípios tam
bém recebam incentivos fiscais, corrigindo uma dis
torção de longos anos, pois há muito tempo o povo
amazonense deseja interiorizar as ações da Zona
Franca de Manaus. Isto não tem sido possível porque
somente as empresas e indústrias localizadas em
Manaus podem receber incentivos fiscais.

Meu projeto beneficiaria Municípios como Mau
és, Lábrea, Tefé, Coari, Benjamin Constant, São Pau
lo de Olivença, Boca do Acre, Parintins, a terra do fol
clore, Itacoatiara, Novo Airão, Iranduba, Presidente
Figueiredo, Rio Preto da Eva.
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Sr. Presidente, isso é muito importante porque,
se conseguirmos aprovar esse projeto, vamos interio
rizar as ações da Zona Franca de Manaus para além
de Manaus, que se tornou uma cidade inchada, com
muitos problemas sociais. Para se ter idéia, hoje lá
existe um distrito industrial cuias empresas geram
cerca de 45 mil empregos.

Estou convencido de que este projeto de lei ha
verá de merecer dos companheiros das diversas Co
missões, para onde será encaminhado, a devida
atenção. E que eles se sensibilizem com o fato de
que, desenvolvendo o interior, desenvolveremos todo
o Amazonas. Só assim estaremos evitando degradar
o meio ambiente e possibilitando o crescimento do in
terior com a criação de uma atividade econômica que
gere emprego e renda.

Não tenho nenhuma dúvida de que esse projeto
é de grande alcance econômico e social. Estaremos
colaborando - industrializado o interior e com um pla
neiamento adequado - para evitar a degradação do
meio ambiente.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Átila Lins, o
Sr. Bonifácio de Andrada, § 2.2. do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Dr. Rosinha,
§ 22 do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Rosinha) - Concedo a
palavra ao Deputado Wilson Braga.

O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PFL - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, hoje, 11 de outubro, se completam 100 anos
do nascimento de excelsa figura de nossos tempos
que longamente continuaremos a relembrar. Falo do
Monsenhor Odilon Alves Pedrosa, professor, sacer
dote, iornalista e educador.

Depois de estudos iniciados no Seminário de
Olinda, o fato de ter sido escolhido para concluí-los na
Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma já o indi
ca como notável na inteligência e nos estudos, como
pessoa de confiança e esperança da hierarquia ecle
siástica. Além de Teologia, ainda cursou em Roma Di
reito Canônico.

Monsenhor Odilon foi educador. Foi professor
de colégios em Nazaré da Mata, Pernambuco; em
Campina Grande, Paraíba, na escola estadual que
teve seu nome. Foi ainda professor do Seminário
Arquidiocesano de João Pessoa.

De professor a diretor, o passo foi de continuida
de da ascendência intelectual sobre seus pares, no
senso administrativo que sempre demonstrou. Foi

Reitor do Seminário Menor em Nazaré da Mata, dire
torde colégio diocesano em Campina Grande, do Co
légio da Campanha Nacional de Escolas da Comuni
dade, em Pirpirituba.

Distinguiu-se particularmente como jornalista.
Monsenhor Odilon Pedrosa foi excelente homem de
letras. Tinha seu estilo próprio, de leveza e síntese in
vejáveis, de conhecimento e manejo do vernáculo.
Soube ser homem das letras, na guerra e na paz.
Manteve diatribes jornalísticas em favor dos valores
espirituais que sempre honrou. Mas foi sobretudo na
paz do crítico do cotidiano que seu estilo deixou re
cordações infindáveis.

Um homem de tal envergadura intelectual, seja
por seus estudos no exterior, seja por seu valor literá
rio, foi sacerdote acima de tudo. Nunca se achou tão
grande que não coubesse em cidades interioranas,
ainda pequenas no seu tempo.

Com alegria de realização humana, foi pároco
de cidades paraibanas como Pirpirituba e Sapé. Mar
cou época por onde passou. Ainda hoje seus contem
porâneos relembram seu nome com saudade.

Professor, sacerdote, jornalista, educador, quase
digo pleonasmo ao lhe atribuir esses títulos. O jornalis
ta fazia parte do sacerdote na missão de divulgar sua
fé. O educador, ora ensinando, ora dirigindo escolas,
foi a outra face do mesmo homem. Nasceu para se dar
às gerações novas, ensinar-lhes a construir as própri
as vidas à luz de valores humanos e transcendentais.

Agora ressoa em todo o País o nome de quem há
um século nascia pernambucano para consagrar sua
vida a servir as gerações novas. Monsenhor Odilon
Alves Pedrosa esteve especialmente a serviço da Para
íba.

Assim, ficam registradas nos Anais da Casa
nossas homenagens, às quais se associam os dema
is Deputados Federais da Paraíba. Aproveito a opor
tunidade para homenagear o Padre José Martins, Vi
gário da Paróquia de Sapé, responsável pelas come
morações ao ilustre professor Monsenhor Odilon
Alves Pedrosa amanhã, dia 12, na Igreja Santa Tere
sinha, do Conjunto Nova Brasília, na cidade de Sapé.

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria de usar a tribuna desta Casa
para apoiar e incentivar o trabalho realizado pelo Pro
grama Comunidade Ativa. Trata-se de estratégia ino
vadora de combate à pobreza e de promoção do de
senvolvimento no País, um passo adiante na política
social já conhecida por todos nós. O Programa aposta
no desenvolvimento local integrado e sustentável
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como alternativa para reduzir os problemas sociais e
econômicos de lugares mais pobres.

Toda localidade, por mais pobre que seja, tem
um caminho próprio de desenvolvimento. Mesmo as
cidades mais necessitadas do País podem encontrar
alternativas que melhorem as condições de vida da
população, promovendo o desenvolvimento social e
econômico desejado.

O que falta, muitas vezes, é a mobilização da co
munidade e o apoio de parceiros do Governo e da soci
edade para que esses Municípios saiam da condição
de pobreza. Foi pensando nisso que o Governo Fede
ral, por meio da SecretariaExecutiva do Comunidade
Solidária, criou, em julho de 1999, o Programa Comu
nidade Ativa, uma estratégia inovadora de indução ao
desenvolvimento local integrado e sustentável.

A novidade do Programa Comunidade Ativa é
que as ações de desenvolvimento são decididas pela
própria população, rompendo com as práticas assis
tencialistas e programas impostos de redução da po
breza. A partir de uma ampla mobilização popular, os
próprios Municípios identificam suas vocações, ne
cessidades e montam sua lista de prioridades. Num
esforço coletivo inédito, todos (Governo Federal, Go
vernos Estaduais, Prefeituras, iniciativa privada e en
tidades não governamentais) executam as ações res
peitando a realidade de cada Município.

Na prática, cada localidade faz um diagnóstico
participativo para identificar os seus problemas e des
cobrir suas vocações e potencialidades. Os projetos
buscam melhorias nos mais diversos setores do Mu
nicípio: educação, saúde, saneamento, cultura e habi
tação. O trabalho vai desde a construção de novas es
colas até a restauração de uma praça antiga.

Um claro exemplo das ações realizadas pelo Co
munidade Ativa é o trabalho que foi feito em Campo Re
dondo, Rio Grande do Norte. Uma das primeiras ações
iniciadas no Município foi a limpeza do açude durante a
seca. No mesmo local, foi formada uma associação
com oitenta mães, a maioria sem fonte de renda e semi
alfabetizada, que foram capacitadas em corte e costura
pelo SEBRAE. Hoje, as mulheres confeccionam emba
lagens de filó para uma fábrica de doces de Natal, no
mesmo Estado, que exporta para o Canadá.

Políticas assistenciais e compensatórias aliviam,
mas não resolvem o problema da pobreza. Somente
uma iniciativa de parceria entre Estado e sociedade
pode mudar as condições das localidades mais neces
sitadas: o desenvolvimento local integrado e sustentá
vel. A idéia é estimular o surgimento de comunidades
sustentáveis que caminhem com as próprias pernas,
dependendo cada vez menos do Governo.

O primeiro passo é a capacitação das lideran
ças locais, que fazem um diagnóstico dos problemas,
obstáculos a serem vencidos e vocações do lugar.
Cada localidade faz um diagnóstico participativo para
conhecer a sua realidade, identificar os seus proble
mas e descobrir suas vocações e potencialidades.

A partir desse diagnóstico, é feito, também de
modo participativo, um plano de desenvolvimento.
Desse plano é extraída uma agenda com ações priori
tárias que deverão ser executadas por vários parcei
ros: Governo Federal, Governo Estadual, Prefeitura,
organizações da sociedade civil.

Tudo isso é organizado por um fórum democrático
formado por lideranças locais. Essas lideranças partici
pam de um processo de capacitação para a gestão local
do seu processo de desenvolvimento. O Governo Fede
ral vai coordenar a negociação entre os vários parceiros
responsáveis pela execução das ações contidas na
agenda. É celebrado então um pacto de desenvolvimen
to na localidade e assinado um contrato de parceria com
as metas a serem atingidas e os responsáveis por elas.
O Governo Federal e os demais parceiros vão oferecer
capacitação finalística, para que as pessoas do Governo
e da sociedade local, sobretudo os pequenos empreen
dedores, consigam realizar as ações pactuadas.

E o mais interessante é que as localidades que
tiverem um bom desempenho terão premiação. Uma
forma bastante justa de incentivar o trabalho realiza
do pelo Comunidade Ativa.

Quero parabenizar essa brilhante iniciativa do
Governo Federal. O Programa está sendo um suces
so. Implantado em 1999, pretende atingir 550 locali
dades até o final do ano. Até o fim de 2002, o Comuni
dade Ativa deverá alcançar mil localidades.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa que determine a
divulgação deste pronunciamento nos meios de co
municação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, enca
minho à Mesa três emendas de minha autoria referen
tes ao Projeto de Lei fl'l 5.483, de 2001, que alteram
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somos so
lidários às famílias das vítimas do terror. Lamentamos o
fato, mas não podemos esquecer que, em nosso País, a
morte e a violência pairam sobre nós diariamente.

Não há segurança para os nossos filhos quando
saem de casa para ir à escola; para as nossas esposas
e/ou namoradas quando se dirigem ao supermercado,
pois podem sofrer seqüestros relâmpagos; e mesmo
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para nós, pois podemos ser assassinados ao retornar
mos às nossas casas, após um dia inteiro de labuta.

Foi o que aconteceu com o Sr. Robson Madureira
Duarte, 35 anos, casado, dois filhos, comerciante há de
zessete anos na cidade de santo Antônio do Descober
to, no meu Estado de Goiás, proprietário da loja "Casa
da Fazenda" e residente em Taguatinga, próximo à Pra
ça do DI, vftima de assalto na porta de sua residência
quando retomava de seu trabalho, à notte. A vítima le
vou três tiros e veio a falecer dia 7 último, quatro dias de
pois do ocorrido. Nada lhe foi roubado.

É angustiante para todos nós constatarmos o
aumento da violência urbana nas cidades do Entorno
de Brasília, mas principalmente o aumento verificado,
no Distrito Federal, região responsável pelo maior fn
dice de empregabilidade e, por isso mesmo, talvez
mais exposta à ação de bandidos.

É do nosso conhecimento o empenho do Gover
nador Joaquim Roriz em dotar o Distrito Federal de se
gurança eficiente, equipando a Polfcia com a infra-es
trutura adequada, aumentando o contingente e bus
cando garantir bons salários ao seu quadro efetivo.

No entanto, percebe-se que tais medidas ainda
são insuficientes para coibir a ousadia dos marginais.
Existe imperiosa necessidade de que sejam intensifica
das as ações de combate à violência urbana, em ação
conjunta do Governo Distrital e do Governo Federal,
sem dirimir a responsabilidade da sociedade em geral.

Como nós cidadãos comuns podemos nos sen
tir seguros diante deste clima de violência? A cada dia
somos obrigados a somente lamentar a morte de um
ente querido, de um ser que amamos, de um amigo
de todas as horas, sem nada poder fazer? Quantos
ainda teremos que enterrar para sermos ouvidos?

Acredito que a população precisa de esclareci
mentos, através de campanha a favor da segurança,
de informações sobre como deve comportar-se nas
grandes cidades, de medidas que devem ser adota
das pelas famílias para protegerem-se da violência.

E ela está chegando rápido demais em locais
que antes avaliávamos como sendo seguros - a nos
sa própria casa. Como fazer? Precisamos sair de
casa para trabalhar, andar nas ruas para resolver
nossos problemas, dirigir nas estradas, deixar nossos
filhos nas escolas, enfim, precisamos viver. Todos nós
temos direito à vida! Andar armado é a primeira atitu
de a ser evitada, segundo recomenda toda instituição
que cuida de segurança.

No entanto, por mais preocupação pessoal que
tenhamos a respeito desse fato, o Estado continua
sendo o responsável pela segurança de seus cida
dãos, de acordo com a Constituição. Para isso paga-

mos impostos. Acreditamos que a sociedade brasilei
ra está disposta a contribuir também de outras formas
(campanhas educativas, passeatas, serviço voluntá
rio) para diminuir tamanha violência.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa que meu pronun
ciamento seja divulgado pelos meios de comunicação
da Casa.

Muito obrigado.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFL 
RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no momento em que o mundo in
teiro se vê apreensivo, em função do bombardeio do Afe
ganistão e da falta de solução imediata ao impasse que
se vive no Oriente Médio, é necessário que façamos re
flexão apurada, com relação aos problemas brasileiros.

Se a crise econômica internacional é gravíssi
ma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados - não te
mos como negar esse fato -, também é verdade que
o nosso Pafs dispõe de meios bem claros para passar
quase que à margem desse tumulto mundial. Para
tanto, bastaria utilizarse de seus recursos naturais e
da força de trabalho de sua população.

E a primeira medida a ser tomada deveria ser a
reativação do Programa Nacional do Álcool, que foi
criado em 1975, durante o regime militar, e veio sendo
paulatinamente desmontado, sob pressão de multina
cionais e dos países dominantes - esses mesmos pa
fses ricos que sempre impuseram seus modelos eco
nômicos, como forma de controle no estrangulamento
de nações emergentes como a nossa.

O Brasil, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
tem condições de produzir energia limpa, não poluen
te, reativando a sua economia e retirando da margina
lização milhões e milhões de pessoas que hoje se en
contram exclufdas de participação na renda nacional.
Milhões são massacrados por cruel globafização, que
dá sinais de se encontrar no seu estertor.

Em 1986, um ano depois do início da chamada
redemocratização, os veículos movidos a álcool re
presentavam cerca de 98% da linha de produção na
cional. Esses números eram considerados tão ex
pressivos que os vefculos a gasolina só podiam ser
adquiridos por meio de encomenda prévia. E hoje,
conforme dados contidos no livro do Prot. Bautista Vi
dal"Brasil- Civilização Suicida", a produção nacional
de veículos a álcool sequer atinge a taxa de 1% de
toda a frota nacional.

Foi um ato deliberado de crime contra a sobera
nia brasileira, exercido pelos que não desejam ver
nosso País suplantar seus problemas, com o direcio
namento correto de sua polftica econômica.



49654 Sex~-fuiru 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

Com o Programa Nacional do Álcool, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil economizou,
em custos externos, mais de 800 bilhões de dólares,
ainda de acordo com os números apurados pelo Prof.
Bautista Vidal.

O professor, é bom que se ressane, foi o principal
responsável pela implantação daquele programa,
quando chefiava a Secretaria de Tecnologia Industrial,
na gestão do então Ministro Severo Gomes.

Naquela época, foram criados 800 mil empre
gos diretos, reduzindose de maneira drástica a polui
ção nas grandes cidades, enquanto que o País pas
sou a deter o domínio tecnológico mundial no setor.

Aquilo a que estamos assistindo hoje, nesse
processo mundial de "globalização" - entre aspas -, é
a imposição de um papel pintado, o dólar, como moe
da de substituição de nossas riquezas, sem represen
tá-Ias, mas depreciandoas na apropriação indevida,
pela sua redução no valor.

Como é que pode um país tão rico como o Bra
sil, obrigado a exportar suas riquezas, todos os seus
recursos minerais, estar sempre endividado de mane
ira inexplicável, com sua população mergulhada na
mais extrema necessidade?

Como é que pode um papel pintado valer mui
tas vezes mais do que qualquer fonte de riqueza na
tural, criando mundo virtual em que os legítimos pro
prietários de minerais, petróleo e florestas vêemse
compelidos a tudo entregar sem qualquer compen
sação?

Em outros pronunciamentos aqui efetuados, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falei da necessi
dade de se realizar auditoria na nossa dívida exter
na, outra fonte de sangria de nossas riquezas e que
ninguém em sã consciência sabe dizer exatamente
do que trata.

No ano de 1998, o Brasil pagou 75 bilhões de
dólares em juros de dívida externa. Somente esse
montante seria suficiente para adquirir o controle de
94 companhias semelhantes à Vale do Rio Doce, en
tregue na bacia das almas no desmonte do Estado
nacional.

O nosso País tem condições de emergir desta
crise, se voltar a sua disposição para uma verdadeira
revolução no campo educacional, ajustando seu mo
delo econômico à geração de energia limpa e aprove
itando-se das benesses com que somos naturalmen
te contemplados.

Preocupame o futuro do Brasil, quanto à respon
sabilidade com a sua juventude e ao direito inalienável
de cidadãs e cidadãos. Somos a única nação do plane-

ta que dispõe de todos os elementos necessários e
indispensáveis à geração de incalculável riqueza.

O Brasil, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
precisa voltar os seus olhos para dentro de si mesmo,
descobrindo seu enorme potencial e sua vocação de
grandeza.

Sr. Presidente, peço a V.Ex" seja este pronuncia
mento divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Poder
Executivo, em ato que hoje se realiza no Parque Naci
onal da Serra da Canastra, em Minas Gerais, anuncia
a implantação, em âmbito nacional, do Programa de
Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica
do rio São Francisco.

O anúncio foi feito pelo Sr. Presidente da Repú
blica, Fernando Henrique Cardoso, na Serra da Ca
nastra, Município de São Roque, em Minas Gerais.
Foi o primeiro passo do Poder Executivo para a revita
Iização do rio São Francisco. Esta é uma grande preo
cupação de todos os habitantes dos municípios ribei
rinhos que sofrem com uma série de problemas pro
vocados pelo modo irresponsável com que se investiu
e se atuou no rio durante 500 anos.

O Governo estabeleceu 84 milhões de reais
para início do projeto de revitalização do São Francis
co, assunto este que já esteve em debate na Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias desta Casa, onde foi criado Grupo de Trabalho
para este fim.

É importante que se analise este projeto de revi
talização. O Governo, inclusive, já anuncia o início de
projetos pontuais em alguns Estados, procedendo as
sim à distribuição dos recursos da ordem de 84 mi
lhões de reais estabelecidos no Orçamento de 2001
para a revitalização. Até aí, tudo bem. O que nos preo
cupa é que no Orçamento para o próximo ano, que
esta Casa irá aprovar, o Governo propôs 50 milhões
de reais para a revitalização.

Ora, Sr. Presidente, esse valor é muito pequeno,
é inferior ao que se vai gastar este ano. Efetivamente,
a proposta orçamentária traz o indicativo de apenas
15 milhões para a revitalização do rio São Francisco.
É muito pouco para o que se estabelece como Plano
Nacional de Conservação e Revitalização do rio.

É preciso que o Grupo de Trabalho da Comissão
do Meio Ambiente, que já aprovou a vinda do Sr. Minis
tro do Meio Ambiente e de representantes da Secreta
ria de Recursos Hídricos, que fazem parte do Comitê
Gestor da Revitalização do São Francisco, peça expli-
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cações sobre o tipo de projeto que o Governo tem para
o Rio da Unidade Nacional, o Rio São Francisco.

O que o Governo anunciou no evento da Serra
da Canastra é muito pequeno para o que se conce
be e para o que se entende como revitalização de
um rio. As obras incluídas nesse projeto, que esta
belece pontualmente intervenções em alguns Muni
cípios banhados pelo São Francisco, são insuficien
tes para serem consideradas de revitalização.

Esperamos que esta Casa estabeleça novo pa
tamar de recursos para serem incluídos no Orçamen
to de 2002, no mínimo, o que o Governo anunciou que
será investido neste momento, não os 15 milhões de
reais propostos pelo Executivo.

Essa é a forma acanhada como o Poder Executi
vo discute as questões ambientais neste País, sobretu
do no que se refere ao Rio São Francisco e aos seus
500 anos. Hoje precisamos encarar - da foz até a Ser
ra da Canastra - a equivocada intervenção humana
nas causas ambientais, em nome do progresso.

O Grupo de Trabalho criado nesta Casa deve
ouvir não apenas o Executivo, mas também à socie
dade e as entidades ambientalistas. A partir daí, sairá
um excelente projeto de revitalização que contempla
rá o alto, submédio, médio e baixo São Francisco.
Com as construções das hidrelétricas, o baixo São
Francisco teve modificada completamente sua reali
dade ambiental, principalmente abaixo de Penedo,
em Piaçá do Sul e no vale da Marituba, que é o nosso
pantanal alagoano.

Muito obrigado.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa e
aos colegas a permissão para antecipar meu pro
nunciamento.

Na condição de membro da Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional e da Secretaria
de Relações Internacionais do PT, preocupo-me com
a ameaça americana de generalização do conflito nas
áreas muçulmanas.

Os Estados Unidos não podem reagir como se
estivessem diante do dilema do prisioneiro, estabele
cendo estratégias individuais independentemente do
pensamento e da reação do outro.

É preciso lembrar ao povo daquele país que seu
governo é o financiador do poder militar da maior na
ção muçulmana do mundo: a Indonésia. A ação ame
ricana na Indonésia, se o conflito se generalizar na
quela região da Ásia, vai enfrentar cara a cara seu
próprio treinamento militar. Será americano contra in
donésio treinado durante muitos anos por americano.

A monarquia parlamentar e o sunanato da Malá
sia sustentam naquele país um governo duro que du
rante muitos anos teve apoio americano. Aquela é uma
nação predominantemente muçulmana. Não tem senti
do, nessa guerra com o objetivo de captura do terrorista
- captura essa que o Brasil apóia -, querer a generaliza
ção do confltto. Nisso os Estados Unidos erram.

O Governo brasileiro não desconhece a gravida
de do quadro internacional, mas é contra a generali
zação.

O Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi
Annan, tem de se manifestar. O sistema das Nações
Unidas está correndo o risco de desintegrar-se, caso
esse conflito se generalize. Nesse caso, a razão do ter
rorista, que é provocar essa comoção internacional,
vencerá, por causa da não racionalidade do agredido.

Não se pode querer impor arbitrariamente a pró
pria razão, porque ela se torna não-razão.

O apelo que faço ao Itamaraty e à diplomacia
brasileira é este: façamos ver às Nações Unidas que a
generalização do conflito é um erro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo a tribuna para denunciar irregularidades prati
cadas pelo DNER de Minas Gerais e ao mesmo tem
po pedir ao Sr. Ministro Eliseu Padilha que tome ur
gentes providências a respeito dos inúmeros abusos
que aquele órgão está cometendo contra motoristas
que foram multados há alguns meses por radares ile
galmente instalados nas estradas de Minas Gerais. O
escândalo foi noticiado pela imprensa mineira e naci
onal; o DNER então voltou atrás e resolveu analisar a
situação; contudo, das 150 mil multas arbitrariamente
aplicadas, só 30 mil foram ressarcidas.

O DNER não está cumprindo com o mínimo le
gaI. Não consegue devolver em tempo hábil o dinhei
ro. Pouquíssimas multas - e todas muito caras; cus
tam R$579,00 - foram devolvidas até hoje.

Cabe ressaltar que os salários da maioria dos
motoristas variam entre R$SOO,OO e R$1.000,00.

A população de Minas Gerais está sendo tratada
abusivamente pelo DNER. Isso não pode continuar!

De nada tem adiantado os motoristas recorre
rem das multas. Há total falta de vontade por parte de
vários setores do Governo. As autoridades não se es
tão empenhando para resolver os problemas do País,
especialmente no apagar das luzes deste final de Go
verno. O DNER não funciona; a JARI, Junta Adminis
trativa de Recursos de Infrações, está desativada
desde o mês de julho. A argumentação é de que não
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há funcionários suficientes. Enquanto isso, seis mil
processos estão aguardando despacho. E o mais gra
ve: os motoristas multados não estão podendo usu
fruir do efeito suspensivo, e o DNER não consegue
apreciar os processos porque alega não ter funcioná
rios suficientes. Os motoristas que precisam licenciar
seus veículos não conseguem fazê-lo. O DNER está
travando toda a documentação.

Isso é um absurdo! Temos de tomar outras me
didas. O DNER está tratando os motoristas de Minas
Gerais de forma desrespeitosa, lesando-os em seus
direitos, e isso não é de hoje. Contratou uma empresa
para cobrar as multas aplicadas pelos radares nas es
tradas federais; contudo, não se preocupa com o pre
cário estado dessas rodovias, as que mais matam
hoje no Pais. É uma vergonha!

O Governo, em vez de arregimentar recursos
para fazer a duplicação principalmente da BR-381 , de
Belo Horizonte até Ipatinga, o que faz é extorquir os
motoristas de Minas Gerais, é tirar o pão da boca das
famílias mineiras!

O Sr. Ministro Eliseu Padilha não pode permitir
que os motoristas de Minas Gerais continuem com ta
manho prejuízo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, há cerca de dois meses esteve na região
cacaueira da Bahia o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, acompanhado do Ministro da Agricultura,
Pratini de Moraes, para traçar novas diretrizes no que
diz respeito à recuperação da lavoura cacaueira da
Bahia. Na ocasião, o Presidente anunciou a liberação
de novos recursos para aquela região; o Ministro, a
criação de Comissão Interministerial, na qual teriam
assento os Ministros da Agricultura, da Fazenda e do
Desenvolvimento, e setores organizados da cacaui
cultura brasileira.

Estamos esperando há mais de dois meses os
efeitos práticos da ida do Presidente da República
àquela região, mas até o presente momento não os
vimos. Estamos perdendo a paciência. Apelamos
para que os burocratas do Governo FHC cumpram as
determinações presidenciais, fazendo com que, por
meio dos mecanismos financeiros institucionais, ou
seja, os bancos, os recursos cheguem até a sofrida
região cacaueira da Bahia, que abriga 82 cidades,
dentre elas Ilhéus e Itabuna, para onde migram diaria
mente centenas de pessoas, resultando num super
povoamento e, por via conseqüência, no aumento da
miséria e dos índices de criminalidade. Com isso,

nossa região é hoje, em termos sociais, uma das pio
res do Estado da Bahia.

Registramos desta tribuna nosso protesto. Co
bramos do Governo Federal que coloque de imediato
em prática as determinações anunciadas pelo Presi
dente da República quando da sua visita à região.
Também cobramos do Governador do Estado da Ba
hia, mais uma vez, a implementação das ações fun
damentais para a revitalização e a recuperação da re
gião, sobretudo quanto ao aspecto social. Não é ad
missível que a população daquela região, que no pas
sado tanto contribuiu com a Bahia, possa hoje estar
passando fome e sofrimentos de toda natureza.

O Governo da Bahia tem sido omisso, Srs. Par
lamentares, com relação à região cacaueira. Não exe
cutou uma obra sequer de estruturação nem incenti
vou a fixação de indústrias na região. Estamos aqui a
mendigar atenção para uma região cada dia mais
caótica. O Porto de Ilhéus precisa de novos investi
mentos. Infelizmente, o Governo da Bahia não tem
garantido a infra-estrutura necessária para que a re
gião volte a se desenvolver. Ao contrário, Sr. Presi
dente, o que mais gosta de fazer, e faz bem, é usar a
mídia para enganar o povo. Gasta recursos públicos
de forma covarde e irresponsável, posando de patro
no, de "lavrador" do desenvolvimento da Bahia.

Minha região, que no passado contribuiu com 1 bi
lhão de dólares para a balança comercial brasileira com
a exportação de cacau, hoje abriga 250 mil desempre
gados e mais de 500 mil pessoas em dificuldade. O Go
vernador, infelizmente, nada faz, a não ser propaganda
enganosa para ludibriar os homens, as mulheres e as
crianças que vivem na sofrida região cacaueira.

Mas temos força. O povo daquela região tem for
ça. Os agricultores daquela região têm força. Havere
mos de recuperar nossa região para que amanhã ela
possa dar à Bahia e ao Brasil os mesmos frutos finan
ceiros que deu no passado.

É o que tenho a dizer, Sr. Presidente.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, faço minhas as palavras contidas na
Carta de Ouro Preto do Oeste, assinada por todas as
Lojas Maçônicas jurisdicionadas à Grande Loja Ma
çônica do Estado de Rondônia.

Dessa forma, Sr. Presidente, solicito a V.Exa

seja ela transcrita nos Anais desta Casa, a fim de que
faça parte do meu pronunciamento.

Muito obrigado.

CARTA A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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CARTA DE OURO PRETO DOO~

Quando da Colonização da Região, Que hoje
denomina-se Estado de Rondônia, houve, vinculadas à mídia, inúmeras
promessas políticas baseadas na retórica de que todo cidadão
brasileiro que tivesse interesse em seu próprio pedaço de chão para
nele dignamente se instalar, juntamente com sua família, recebelia
irrestrIto apoio governamental, tendo imediato incentivo para moradia
e apoIo financeiro de boa monta para desbravar até· então inósplta
Terra, fic,ando, em contrapartida, obrigado pelas determinações do
lNCRA (Orgão Federal), a efetuarem imediata derrubada da área
recebida, sob pena de perdê-Ia, plantar e cultivar o solo. Estabeleceu
se, em decorrência, um processo radonat de ocupação, tornando a
terra produtiva, semeando~5e , assim, o progresso.

Preocupado, também com a preservação, nosso Estado
saiu na vanguarda, criando, através de lef estadual, um zoneamento
sódo-econõmico e ecológico, demonstrando não estar dissociado do
binômio preservação ambiental/desenvolvimento sustentado, resultado
de mais de dezenove meses de trabalho de pesquisa técnica na sua
elaboração, sendo o único Estado da Amazônia Legal que dispõe de,tal
legIslação prevista constitucionalmente. .

A população deste Estado foi surpreendida com a
edição da MP 2080, atual MP 2166, que impõs sérias restrições a
prindpaJ atividade econômica Que sustenta Rondônia.

Em se tratando de aspectos sodais, a referida MP, se
em lei for convertida, causará cao~ em nosso Estado, por vocação
voltado a agropecuária, impedindo que aqueles que deixaram Suas
origens para fazerem essas paragens, investindo tudo o que possuíam
para consolidar esta Unidade Federativa, vejam mui rapidamente, as
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projeçÕeS inidais se definharem, em face das limitações impostas pela
citada Medida.

Portanto, por esses e inúmeros argumentos aqui não
menCIonados, manifestamos nosso repúdio ao texto da Medida
Provisória, no que tange ao minúsculo percentual de terra, que se
pretende destinar a atividade produtiva do E..etado de Rondônia.

•

lJ-o+'!'H=LIO do Oeste, 18 de agosto de 2001.

'MIREZ PAVON
Gr.·. Mestre

uMQ~MARALSANTINI
'. Gr ... Mest ... Adiunto

NEMI.LSO~ .DE.CAR~AU;O LOURAS - ve~:. Me~\.
Sen .. Lo).. 5.mb.. Fé e COnfiança n 1 i

LÚCIO ROBERTO DE MOURA - Ven:. Mest:. \.
Ben:. loj:. Simb:. Estrela Renascente nO ....\.L:~T'\I\

ODILO CE5AR PAUUK - Ven ... iv'Jest ...
Ben:. Loj:. Simb:. Águia do Planalto nO' 3

MAURO PEDRO - Ven:. Mest ...
Ben:. Loj:. Simb:. Saber e Fraternidade nO 4

EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA - Ven ... Mest ...
Ben:. Loj:. Simb:. Acácia de Rondônia nO 5
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CARlOS ALBERTO 8ERNARDE - Ven ... Mest:. ~ é - -:;;>-c..--"/ ...

Ben:. Loj:. Simb:. Liberdade e Justiça nO 6

ARNO ENIS JÚNIOR - Ven:. Mest:.
Se":. Loj:. Simb:. Cavalheiros da Ordem nO 7

ANTÔNIO PAULO DOS SANTOS - Ven:. Mest:. 'lJ~~{! 7 ...
Ben:. l.oj:. Simb:. Gonçalves Lêdo nO fj~' .-.....-.
JOÃO LUIZ FE1l5M!NO- Ven .. Mest. \J'\ 1\ ,
Ben:. Loj:. Simb:. Delta nO 9 <:""/\ .. ~. __ "'

SEBASTIÃO DE BARROS FACA - Ven :.~é~: .•A:. R:.l:.S:. Quéops nO 11

OONlZETE DOURADO DE FREITAS - Ven:. Mest:. ~::eb~
A:. R:.l:.S:. Nilo Peçanha nO 12 l!J
RUBENS YABUMOTO - Ven .. Mest. ". ~J./
A:. R:.L:.S:. Alta e Ômega nO 13 ""

OSIEL MIGUEL DA SILVA· Ven:. Mest:. i~\.. \~\\~ ".
A:. R:.L:.S:. Estrela do Norte nO 14 \:.~~

JOÃO CLÁUDIO GERO~-1EL - Ven:. ~·1est:. /~
A:. R:.L:.S:. Estrela da Fraternidade nO 15~' "

DENíLSON PEDRO DA SILVA - Ven:. Mest:. ~. '~/'
A:. R:.L:.S:. Estrela do Guapóré nO 16 " I':

DOMINGOS GORZA FILHO - Ven:. Me5t:.
A:. R:.L:.S:. cavalheiros da Justiça nO 17

-/4' ..
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WLADIMIR JOSÉ CARRANZA - Ven:. Mest:. ':-../',:"'u(...{l---:..... . " ~ \
A:. R:.L:.S:. Paz Universal nO 18 i\ . .
JOSÉ ÂNGELO DE ALMEIDA - Ven:. Mest;. \ <~) - A j'" J

I i\V~.
A:. R:. L:. S:. Palmares nO 19 \ ~ \

\ ; I
PEDRO LONDE RAPOSO. Ven:. Mest:. v~.
A:. R:. L:. S:. Thêmis & Ágora nO 20 \~

JOEL JOSÉ DE CARVALHO - Ven:. Mest:. \ ;~/'-T---+--
A:. R:. L:. S:. Estrela da Alvorada nO 21 \ J

AlfREDO Luís SARAIVA NOGUEIRA - Ven:. M~~
A:. R:. L:. S:. Defensores da Ordem nO ~.-6

, ..,
" ,

I

PEDRBROS DE MACHADO - Ven:. Mest . ~ /
A:. R:.L:.S:. Pedreiros de Machad nO {,.. ti

_.;Ll'0~·..
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O SR. NELSON MARQUEZELlI (PTB - SP. a hierarquia e a desafiar o Governo. Assim, busca-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, va-se converter os guardiães da lei em agentes da
Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para desordem, os defensores do cidadão em inimigos do
registrar nos Anais desta Casa minhas congratula- povo.
ções ao Município de Tambaú, São Paulo, pelo bri- Mais uma vez, dispôs-se a imprensa a promover
Ihante trabalho que se está desenvolvendo ali para o divórcio entre o soldado e a população, a polícia e a
mobilizar a cidade com o fim de fazê-Ia ingressar sociedade, inventando histórias para iludir o público.
numa nova fase de turismo receptivo. Nada mais desonesto, quando todos sabemos por

A Câmara Municipal de Tambaú aprovou por que milhares de policiais militares deram início, cora-
unanimidade uma lei que dispõe sobre o fornecimen- josamente, a uma greve que se alastrou pelo Brasil.
to de informações ao turistas no Município, e o Prefei- Como eles, sejamos também corajosos para de-
to Municipal está empreendendo esforços para agili- clarar, desta tribuna, a razão do protesto: os baixos
zar a criação do Conselho Municipal de Turismo. proventos que hoje se pagam na Polícia Militar, a

Em trabalho paralelo, a Associação de Fiéis do grande perda do poder aquisitivo dos homens e mu-
Padre Donizetti e a Secretaria de Esporte, Turismo e Iheres cujo trabalho os expõe, permanentemente, à
Eventos realizarão em breve o 11 Seminário de Turis- violência e ao perigo, à invalidez e à morte. Salários
mo de Tambaú, com a participação de todas as enti- tão diminutos que comprometem não só a manuten-
dades e pessoas físicas e jurídicas direta ou indireta- ção pessoal, mas a sobrevivência do cônjuge e dos fi-
mente ligadas às atuais e às futuras atividades turísti- lhos, a segurança da própria família.
cas locais. O evento contará com a coordenação téc- Ser policial militar é muito mais do que exercer
nica de uma jornalista da própria cidade, Mariza To- uma profissão, ter um emprego; é arriscar a saúde e a
reUi, especializada em turismo e eventos. Estarão vida a todo momento - quando se policiam as ruas e
participando desse seminário especialistas em turis- se prendem marginais; quando se perseguem trafi-
mo e ecologia da Capital paulista, e também deverá cantes e se encurralam seqüestradores; quando se
estar presente o Diretor da União Internacional das flagram assaltantes e se enfrentam rebeliões de pre-
Associações de Defesa Ambiental e Prevenção à Po- sos. Esse é o cotidiano de um PM, a rotina de um ci-
luição do Ar, Dr. Randolpho M. Lobato, eleito na última dadão cuja tarefa é nos manter a integridade física, é
reunião internacional dessa entidade na China. Espe- nos defender a vida.
ra-se contar também com a presença de autoridades Profissionais assim têm de ser muito bem pa-
do Governo do Estado de São Paulo. gos, até para que não se exponham ao suborno e à

Sr. Presidente, como vemos, o Município paulis- corrupção, ao tráfico de influências e à troca de favo-
ta de Tambaú está mobilizando-se para se adequar res. A eles se devem, igualmente, meios que lhes pos-
às novas técnicas do turismo, num esforço inspirado sibilitem a qualificação profissional e o aperfeiçoa-
na figura do Padre Donizetti. mento técnico de que se beneficiará, sobretudo, a

Sr. Presidente, nobres colegas, ao registrar própria sociedade, razão de ser do empenho e do es-
essa iniciativa que se desenvolve no seio da socieda- forço da Polícia Militar.
de tambauense, quero aproveitar a oportunidade Outra não pode ser a resposta que se espera do
para parabenizar o Prefeito Municipal, Sr. Carlos Governo, ante os inúmeros e inquietantes problemas
Alberto Teixeira, a Câmara e todos os que direta e in- que nos desafiam. Problemas que vão da miséria
diretamente estão participando dessa jornada, que econômica à decadência social, do analfabetismo à
tem como motivação central a preservação da ima- degradação da saúde pública, da batalha pelo empre-
gem, do nome e da santidade do nosso querido Padre go à marginalização dos mais pobres. São frutos des-
Donizetti. se processo o aumento da criminalidade, o descon-

Era o que tinha a registrar. trole da violência, a explosão do tráfico de drogas -
O SA. JOSÉ ALEKSANDAO (Bloco/PSL - AC. perigos a reclamar ações cada vez mais fortes e enér-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, gicas dos PMs, em favor do interesse coletivo e do
Sras. e Srs. Deputados, há poucas semanas, assisti- bem comum.
mos, pela televisão, à cobertura da greve dos policiais A Polícia Militar não reclama pacotes nem medi-
militares em diversos Estados brasileiros. Alguns re- das provisórias, mas o enfrentamento corajoso da re-
pórteres, propositadamente, manipularam a realida- alidade, com a recuperação do poder de compra dos
de e distorceram os fatos, apresentando os PMs salários, à semelhança do que se possibilitou às for-
como baderneiros e agitadores propensos a quebrar ças Armadas. Lembramos, com o respeito devido ao
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Presidente da República, que todo esse qüiproquó tagonistas integrantes da corporação que hoje home-
nasceu da emenda constitucional que, para efeito de nageamos. Seu efetivo atual, de menos de 8 mil inte-
aumento salarial, estabelece diferenciação entre mili- grantes para quase 60 mil quilômetros, dá-nos uma
tares e civis. Todos, afinal de contas, são funcionários média aproximada de 8 quilômetros por funcionário;
públicos, merecedores do mesmo tratamento e da como os turnos são de 8 horas, e de cada dois funcio-
mesma consideração. nários pelo menos um está afeito a serviços adminis-

À Polícia Militar e aos valorosos PM de todas as trativos, na verdade cada funcionário, teoricamente,
Unidades da Federação, o nosso apoio e a nossa cuida de quase 50 quilômetros de estrada. No entan-
confiança, com a certeza de que jamais desanimarão to, convém aos policiais trabalharem em grupos de
da luta que todos travamos em favor da paz, da união pelo menos dois. Sendo assim, temos cem quilôme-
e da concórdia a que tem direito o Brasil. tros de estradas entregues a apenas uma dupla de

Muito obrigado. patrulheiros? o que é pouco, mesmo considerando-se
A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO. o uso eventual de helicópteros.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, A capacitação de seus recursos humanos é
Sras. e Srs. Deputados, apesar de o grande desenvol- uma das prioridades de hoje da Polícia Rodoviária
vimento da indústria automobilística brasileira não se Federal, preocupação que consideramos acertada.
ter iniciado senão com o Governo de Juscelino Ku- Mais vale investir na qualidade do que na quantidade.
bitschek, a Polfcia Rodoviária Federal, que hoje ho- Esperemos, porém, que o serviço da dívida nos per-
menageamos, foi criada em 24 de julho de 1928, com mita ampliar os quadros dessa corporação que cada
a denominação de "Polícia de Estradas". vez mais se faz necessária, à medida que nossas

Da época de sua criação até meados de 1939, fronteiras terrestres com os países da América do Sul
quando passou a ter a denominação de "Polícia de tornam-se, inevitavelmente, mais permeáveis e que
Tráfego", apenas quatro rodovias brasileiras eram fis- nossas fro~teiras .internas, como a Amazônia, tor-
calizadas: a Rio-Petrópolis, a Rio-São Paulo, a nam-se mais e mais povoadas.
Rio-Bahia e União Indústria. Em 1943, no Paraná, foi Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cele-
criado um núcleo da Polícia das Estradas, com o obje- bra-se em 28 de outubro o Dia do Funcionário Públi-
tivo de exercer o policiamento até mesmo nas rodovi- co, sendo que, para o servidor público, não existem
as em construção. Em 1945, a Polfcia Rodoviária Fe- motivos para comemorar. Há mais de sete anos sem
deral ganharia sua denominação atual; em 1958, con- ter reajustes em seus salários, os servidores públicos
tudo, um projeto de lei, que se arrastou até 1963, che- vêm acumulando dívidas sobre dívidas com emprésti-
gou a propor sua extinção. mos, cartões de créditos e cheques especiais, tutan-

Nossa homenageada não foi extinta, e hoje se do contra a impossibilidade de manter, para si e sua
encarrega de fiscalizar nossos 59 mil quilômetros de família, condições de existência digna.
rodovias e estradas. Na verdade, fiscalizar é pouco; Enquanto isso, o Governo permanece insensí-
cabe-lhe, desde o Decreto nJl 68.423, de 1971, pro- vel e sempre criando um novo meio de onerar ainda
gramar, organizar, dirigir, orientar controlar e coorde- mais o bolso do servidor público, seja pela criação de
nar as atividades de policiamento, sinalização, con- novos impostos, seja pela majoração dos já existen-
trole e orientação de trânsito nas rodovias federais; teso Não cessam também as ameaças de aumento do
cabe-lhe também a administração de pedágio, a pes- desconto do Imposto de Renda na fonte, enquanto as
quisa para determinação de índices de segurança e restituições devidas pela Fazenda obedecem a cro-
fluência do trânstto, o levantamento, a análise e divul- nogramas cada vez mais elásticos. A CPMF, inconti-
gação de dados sobre o trânsito nas rodovias federais. nente e transformada em sangria permanente, repre-
Cabe-lhe, ainda, zelar pela regularidade dos proces- senta também mais sacrifícios em prejuízo dos min-
so relativos a engenharia e atividades operacionais guados recursos do funcionalismo.
de trânsito. Como agravante, somam-se ao calote do Go-

Com tantas atribuições vê-se que sua função é vemo contra os servidores a elevação dos preços dos
mais estratégica do que meramente fiscalizatória; re- combustíveis, dos transportes, das mensalidades es-
conhecendo sua importância, a Constituição de 1988 colares, das tarifas públicas, dos alimentos, dos mate-
fez com que nossa homenageada integrasse a estru- riais de construção, dos bens duráveis etc.
tura organizacional do Ministério da Justiça. Além da função do servidor como fator respon-

Uma das primeiras séries brasileiras de televi- sável pelo desempenho do Estado, pela qualidade
são, intitulada "Vigilante Rodoviário", tinha como pro- dos serviços, representando o Poder Público, traba-
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Ihando em benefício da coletividade, cabe considerar
a participação na vida do País em sentido mais am
plo, como cidadão e contribuinte.

Todas essas condições, em última análise, es
tão sendo aviltadas, acarretando sérios danos, que se
refletem na atuação do Estado, na qualidade dos ser
viços, na família, no ânimo social, no comércio, na sa
úde, na educação, na segurança.

Este País realmente parece fadado a perseguir
caminhos avessos ao progresso, que requer, sim, a
valorização do funcionalismo, a elevação da qualida
de dos serviços públicos, a consolidação das institui
ções democráticas, o primado da justiça e da ordem
no campo econômico e social, dependendo de deci
sões políticas conseqüentes, responsáveis e, sobre
tudo, mais atentas às necessidades da população do
que aos ditames do FMI.

No entanto, em meio a tantas incertezas, o que
se pode esperar? Que espécie de cultura irá prevale
cer em um país onde não são respeitadas as leis ou
as decisões judiciais, onde o Governo adota uma polí
tica de enriquecimento dos bancos e empobrecimen
to dos servidores?

Assim, já se acumulou, desde 1994 até hoje,
uma defasagem salarial próxima de 80%, impondo
cortes no orçamento doméstico e sacrificando dura
mente os funcionários públicos e seus familiares.

Em solidariedade aos justos reclamos dos servi
dores públicos, bem como dos aposentados e pensio
nistas, concluímos, pois, o presente pronunciamento,
defendendo o respeito à Constituição, que determina,
no art. 37, inciso X, a revisão geral anual da remune
ração, sempre na mesma data e sem distinção de ín
dices.

As merecidas homenagens pelo transcurso do
Dia do Funcionário Público devem se revestir, enfim,
do veemente protesto contra a injustiça e o descaso
do Governo em relação aos servidores, que lutam
pelo efetivo respeito ao serviço público, pela devida
correção dos salários, pelo estabelecimento de condi
ções de trabalho e de existência realmente dignas e
mais humanas.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Dr. Rosinha) - Concedo a

palavra ao Deputado Roland Lavigne, para uma Co
municação de Liderança, pelo PMDB. S. EXa. dispõe
de nove minutos.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, falo em nome da Liderança do meu

partido, o PMDB, a fim de tecer comentários sobre a
política de saúde em nosso País.

A Constituição de 1988 trouxe avanços signifi
cativos com a criação do Sistema Único de Saúde,
substituindo o antigo INAMPS, órgão ligado ao Minis
tério da Previdência Social que prestava atendimento
à saúde em nosso País. Foi, sem sobra de dúvida, um
avanço significativo, pois os recursos, a partir daí,
passaram a ser destinados aos Estados por meio de
distribuição per capita, ou seja, por número de habi
tantes.

Com a consolidação desse objetivo, houve um
avanço por parte das instituições de saúde pública no
sentido do atendimento ao cidadão implantado na cé
lula da Federação: o Município. Houve a municipaliza
ção dos serviços de saúde, conduzida de forma com
petente por técnicos do Ministério da Saúde e das Se
cretarias Estaduais de Saúde. No entanto, apenas em
alguns Estados se alcançou o objetivo.

Os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e São
Paulo são exemplos desse avanço. Mas nos Estados
do Nordeste, em especial no meu Estado da Bahia, a
municipalização está, de certa forma, conturbada e
distorcida, porque nesse interstício entre União, Esta
dos e Municípios surgiu um fato que consideramos re
levante e que não poderia, de forma alguma, ser intro
duzido na política de saúde: a questão política.

Porque alguns Municípios na Bahia são munici
palizados e outros não? Por que alguns Municípios na
Bahia têm seus recursos repassados diretamente
pelo Governo Federal e outros não? Porque na Bahia
existe uma política de saúde ditatorial, onde os adver
sários políticos do Governo não levam nada e os apa
drinhados, tudo. Por isso facilitam a municipalização
nos Municípios de seus apadrinhados políticos e a di
ficultam naqueles onde têm adversários.

Por conseguinte, os recursos não estão chegan
do ao cidadão de forma eficiente, como deveria. Os
hospitais públicos da Bahia carecem de uma reformu
lação, eu diria, total. O nível de complexidade do ser
viço de saúde na Bahia é uma vergonha, Sr. Presi
dente. A Bahia só realiza o exame de ressonância
magnética em Salvador e, agora, recentemente, em
Ilhéus. Sabemos que a ressonância magnética hoje é
um exame de alta complexidade, extremamente ne
cessário para pessoas que precisam de diagnóstico
para que seus tratamentos sejam bem-sucedidos.

Infelizmente, o Governo Federal não conse
guiu dissociar a política que tinha no passado, de
alta complexidade. E aí os Estados do Paraná, de
São Paulo e do Rio Grande do Sul, enfim os Esta
dos do Sul e do Sudeste, principalmente, eram os



Concedo a palavra ao Sr. Haroldo Lima, do Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB da Bahia.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o mundo ainda está chocado e preocupa
do com a evolução da guerra dos Estados Unidos
contra o Afeganistão.

Quando dos atentados terroristas de 11 de se
tembro, que destruíram as duas torres do World Trade
Center e parte do Pentágono, nos Estados Unidos, os
representantes mais destacados das diversas na
ções do mundo, as forças políticas mais proeminen
tes, mais conhecidas dos diversos países, até do Bra
sil, manifestaram de imediato sua solidariedade ao
povo americano, por considerarem absolutamente
inadequadas, absurdas, desleais e cruéis tais ações,
que, além de americanos, vitimaram pessoas de di
versas nacionalidades - ao que se comenta, cerca de
82 nacionalidades -, inclusive brasileiros. Essa foi a
reação inicial de todos os povos do mundo.

No entanto, as declarações do Presidente nor
te-americano logo após o episódio chocaram o mun
do inteiro. George W. Bush, Chefe de um governo
acintosamente imperialista, apresentando-se como
porta-voz da sua nação, dividiu o mundo em dois
grandes grupos: o império do Bem e o império do Mal,
e, arvorando-se em comandante, ou melhor, impera
dor do primeiro, disse que a guerra era necessária 
apesar de, no início, não definir contra quem; seria
uma espécie de guerra contra o "mundo do Mal", ou
seja, contra quem se opusesse aos Estados Unidos.

Não demorou muito e o Presidente norte-ameri
cano anunciou que nessa guerra seriam utilizados to
dos os tipos de armas, causando em todo o mundo o
pavor de que se lançasse mão inclusive de armas atô
micas. Quando um Governo como o dos Estados Uni
dos fala em todos os tipos de armas, não está falando
de canhões, baionetas ou tanques de guerra, porque
essas são armas triviais; obviamente, está sinalizan
do a possibilidade de usar armas atômicas.

Sr. Presidente, dessa postura declaratória, os
norte-americanos passaram à prática. Com o apoio
de alguns países do mundo, destacadamente da
Inglaterra, montaram uma aparatosa operação de
guerra contra o Afeganistão. Empregaram contra
esse país toda a sua sanha porque supunham que o
responsável pela ação terrorista nos Estados Unidos
fosse o Sr. Osama Bin Laden.

Sr. Presidente, não queremos discutir se Bin La
den foi ou não o autor dos atentados. O fato é que a
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grandes beneficiários no passado, porque há cerca V - GRANDE EXPEDIENTE
de dez anos só havia alta complexidade nos servi
ços de saúde nos Estados do Sul e do Sudeste. E,
com a alta complexidade chegando aos outros Esta
dos, não houve uma reparação na distribuição dos
recursos de saúde per capita para outros Estados
da Federação.

Em Alagoas não é diferente e com certeza no
Maranhão também não. Para o brasileiro da Bahia ou
para o brasileiro de Alagoas, o valor per capita é
menor do que o do brasileiro do Paraná, de São
Paulo e do Rio Grande do Sul. Isso é uma discrimi
nação social que o Brasil não tolera mais.

O Ministro da Saúde é de São Paulo. Tudo
bem. Não queremos tirar recursos de São Paulo,
mas queremos que o cidadão da Bahia, de Alagoas,
isto é, de todo o Nordeste e de todo o Norte e Cen
tro-Oeste do Brasil, tenha o mesmo direito, o mes
mo valor per capita para o tratamento da saúde. E
isso infelizmente vem sendo, ao longo do tempo,
empurrado com a barriga pelo Ministro José Serra,
que não quer resolver o problema.

Quando as bancadas desses Estados penaliza
dos vão até lá para reclamar, dá-se uma migalha para
que nós, a cada Orçamento, tenhamos outra luta para
tentar reparar essa disparidade.

Sr. Presidente, neste momento em que o Orça
mento Geral da União está tramitando no Congresso
Nacional, clamo pela união dos Deputados do Nor
deste, do Centro-Oeste e do Norte, enfim, dos Esta
dos que sofrem discriminação social na distribuição
de recursos do SUS, em defesa do que é nosso. O
brasileiro do Nordeste não é diferente do de São Pau
lo. Essa história de que maior quantidade de recursos
vai para São Paulo em razão da alta complexidade
não existe. Hoje há alta complexidade em todos os
Estados da Federação.

Não é possível que o Ministro José Serra, de
claradamente candidato à Presidência da Repúbli
ca, discrimine os brasileiros do Nordeste. S. Exa

, an
tes de propor sua candidatura à Presidência da Re
pública, tem de mostrar ao País que não discrimina
brasileiros. E a renda per capita desses brasileiros
terá de se igualar à dos brasileiros dos Estados que
recebem mais recursos no País, como é o caso de
São Paulo.

Fica nosso apelo, usando o tempo destinado à
Liderança do PMOB, para que essa distorção social
no Brasil seja corrigida.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Or. Rosinha) - Passa-se ao



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Scxta-lcira 12 49665

atitude preliminar que se esperava dos Estados Uni
dos, uma atitude absolutamente elementar, primária,
inquestionável, irretorquível, era a apresentação das
provas da participação de Osama Bin Laden. Mas
onde estão as provas? Onde estão as pistas, as ra
zões de tamanha convicção, suficientes para se mon
tar toda essa aparatosa operação de guerra contra
um país miserável só porque se supõe que o respon
sável esteja morando lá?

Pouco depois o governo norte-americano resol
veu mostrar algumas "provas" aos seus dez maiores
aliados. Essas provas foram examinadas por um ou
outro, inclusive pelo Brasil, mas não de forma minuci
osa. Não foi possível mais do que ler alguns docu
mentos. E, Sr. Presidente, essas tais provas são la
mentáveis. O Sr. Emir Sader, sociólogo e professor da
Universidade do Rio de Janeiro e da USP, afirmou que
o documento oficial produzido pelos Estados Unidos
e pela Inglaterra é totalmente dedutivo. Não há qual
quer prova concreta da participação de Bin Laden,
mas simplesmente uma série de declarações. Infe
re-se, com base no estilo da ação, que o saudita e sua
organização tenham sido os responsáveis pelos aten
tados, mas o documento nada prova.

Leio aqui o item 62 do documento:

Existem evidências de natureza muito
específica relacionadas à culpa de Bin La
den e de seus associados, mas elas são
sensíveis demais e por isso não podem ser
divulgadas.

Ora, Sr. Presidente, isso é um acinte à inteligên
cia dos povos! Faz-se uma guerra contra um país
para capturar um único homem sem provas de sua
participação nos atentados terroristas! Trata-se de
uma grande farsa, que contou com a participação de
diversos farsantes do mundo, como Tony Blair, da
Inglaterra, na tentativa de convencer os povos de que
há provas. Essas provas não existem!

Lamentavelmente, o Brasil entrou nessa onda.
Estou sendo cuidadoso para não exagerar nas críti
cas ao Governo brasileiro quanto a essa questão, que
é muito delicada. O Governo brasileiro não se colocou
na linha de frente, mas disse que viu as provas e se
convenceu da participação de Osama Bin Laden nos
atentados. Não disse que provas lhe foram apresenta
das; apenas deu a impressão de que estaria conven
cido, e não protestou. Então, de certa forma participou
dessa farsa.

Assim, Sr. Presidente, começou a guerra, uma
guerra brutal. A maior potência do mundo juntou ar
mas suficientes para destruir uma nação e vol-

tou-se contra um dos países mais pobres do mun
do, o Afeganistão. O alvo seriam os militares, mas
naquele país não há militares, não há uma estrada,
sequer uma rodovia importante, uma fábrica de ar
tefatos, não há bases militares sólidas, nada. Que
alvo é esse?

Na verdade, não é necessário que exista um
alvo. O governo imperialista norte-americano, quando
quer desfechar seus surpreendentes ataques contra
quem quer que seja, diz ao mundo o que está preten
dendo fazer e simplesmente, sem se importar com a
verdade ou com a opinião do restante do mundo, faz o
que quer.

Os Estados Unidos estão atacando brutalmente
o povo maltrapilho do Afeganistão. Trata-se de uma
população dominada por um governo absolutamente
retrógrado e incapaz, um governo não tem visão, que
não tem perspectiva histórica, que não tem como pro
mover a recuperação do país - mas é contra esse go
verno que os Estados Unidos lançam sua máquina de
guerra por diversos dias consecutivos!

É bom chamarmos a atenção para o fato de que,
nessa guerra, os Estados Unidos mostram certas ca
racterísticas de sua feição moderna. A primeira é o
completo menosprezo à ONU. Os Estados Unidos
consideram o Conselho de Segurança da ONU ultra
passado. O que está em pauta agora é o prestígio da
OTAN, sob o comando direto dos Estados Unidos.
Como existe a possibilidade de a China e a Rússia
atrapalharem os planos americanos, os EUA simples
mente ignoram o Conselho de Segurança da ONU,
que aprovou, por unanimidade, uma resolução que vi
sava cortar as bases financeiras do chamado terroris
mo internacional. Os Estados Unidos não levaram em
conta essa resolução e deflagraram a ação prática, a
guerra. Depois comunicaram ao Conselho de Segu
rança da ONU que outros países também poderiam
ser atacados, sem definir quais; podem ser quaisquer
outros países.

Sr. Presi<;/ente, os Estados Unidos começam a
utilizar diversos métodos, e não apenas as modernas
táticas de guerra, contra um povo que não tem condi
ções de enfrentá-lo. É muito fácil utilizar armas de
guerra e descobrir técnicas inovadoras numa guerra
unilateral.

Mais do que isso, os Estados Unidos censuram
a imprensa, pois o próprio Presidente dos Estados
Unidos, George W. Bush, fez um pronunciamento na
rede de imprensa americana, CNN, apelando para to
das as TVs do mundo no sentido de não divulguem as
notícias transmitidas pela televisão árabe, em particu
lar as declarações de Osama Bin Laden, porque elas
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poderiam mostrar que a mídia norte-americana esta
va mentindo.

Tenho em mãos editorial do jornal Correio Bra
ziliense de hoje, de autoria do Sr. Luís Costa Pinto,
comentando o pronunciamento em vídeo de Osama
Bin Laden. Aliás, muitos já falaram sobre o assunto
nesta Casa. Imaginava-se um terrorista furioso, bru- ,
tal, saqueador; mas, ao contrário, trata-se de homem
calmo, aparentemente um fanático. Comentando as
referências judiciosas feitas à causa palestina, escre
ve o editorialista:

Ainda assim, cresce a simpatia à cau
sa liderada por Sin Laden. Sua imagem é
estampa de cartazes, camisas, adesivos.
Independe de palavras de ordem. Ele é a
ordem. Ele se confunde com a própria cau
sa. Se morrer, eterniza-se o mito. Se não
morrer, mitifica-se um homem.

Sr. Presidente, esse é o resultado das treslouca
das guerras dos americanos: pessoas transfor
mam-se em mitos. E daqui a pouco, como prediz o
editorialista do Correio Braziliense, estará estampa
da nas camisetas, como símbolo, a figura desse ho
mem que conseguiu enfrentar o grande império nor
te-americano.

Além disso, Sr. Presidente, o governo nor
te-americano também começa a dar demonstrações
de como é nefasto o mecanismo capitalista da guerra
para ganhar dinheiro. O absurdo vai além do uso da
guerra para defender uma farsa qualquer ou mesmo
por vingança - porque o conflito não é para buscar a
liberdade, não é para fazer justiça, mas sim para reta
liação, um sentimento mesquinho que remonta às ori
gens da humanidade. Não é só isso. Os Estados Uni
dos usam a guerra para ganhar dinheiro à custa dos
povos amedrontados e atacados.

Sr. Presidente, segundo outras notícias do jor
nal, os Estados Unidos estavam enfrentando uma
brutal recessão e um crescente desemprego. As em
presas de aviação estavam praticamente falidas. Os
grandes fabricantes americanos estavam enfrentan
do enormes dificuldades. Com a guerra, esse quadro
começou a mudar. De repente a Boeing, a Raytheon,
a Lockheed, a General Dynamics, a Honeywell e ou
tras grandes empresas americanas que estavam ba
tendo às portas da recessão recebem numerosas en
comendas de guerra e manifestam-se satisfeitas por
estar numa fase de crescimento. E o Congresso ame
ricano, que não estava disposto a ceder às pressões
do governo para liberar 8 bilhões de dólares para o
projeto Guerra nas Estrelas, subitamente libera 20 bi-

Ihões de dólares para a guerra e ainda promete liberar
outros 20 ou 40 bilhões!

E o governo norte-americano já anunciou que
precisará de mais 100 bilhões de dólares para a área
de defesa no ano de 2002, além dos recursos que o
Orçamento já prevê.

Sr. Presidente, seis mil americanos foram mor
tos nos atentados. Para pagar por isso, vidas huma
nas estão sendo ceifadas no Afeganistão, os povos
do mundo inteiro estão ameaçados pelo terror, e os
Estados Unidos resolveram fazer da guerra um negó
cio. As grandes empresas americanas já proclamam
que estão finalmente recebendo muitas encomendas,
o que pode livrá-Ias da recessão.

Felizmente, os povos do mundo não estão imo
bilizados. Um bilhão e duzentos milhões de muçulma
nos espalhados pelo mundo todo começam a se mo
vimentar, com reiterados e veementes protestos que
estão sendo violentamente reprimidos. As manifesta
ções vem ocorrendo em vários países, como a Indo
nésia, o Paquistão e as duas Coréias, e também nos
Estados Unidos, na França e na Inglaterra.

O Primeiro-Ministro Tony Blair comporta-se
como um de menino de recados do Presidente Geor
ge W. Bush, que não tem estatura mental para ter me
ninos de recado. No fundo, tudo isso não passa de
uma farsa que nos está sendo apresentada. O fato,
porém, é que os povos estão movimentando-se, em
face desses acontecimentos.

Nesse sentido, cabe registrar aqui a grandiosa
manifestação organizada pela CUT no Estado da
Bahia, em que inclusive foi utilizado um camelo aluga
do de um circo local para simbolizar o Oriente Médio,
num protesto contra a guerra, pela paz mundial e pela
justiça social. E, no meio da passeata, como acontece
hoje em quase todas as marchas realizadas no mun
do, alguém ateou fogo à bandeira norte-americana.

Os próprios americanos deveriam conscienti
zar-se desse sentimento de repulsa que provocam.
Eles estão suscitando a ira do mundo inteiro com sua
arrogância, sua prepotência, sua crueldade. Menos
prezam e manipulam os povos do mundo quando não
dizem a verdade. Com o dinheiro que têm na mão,
querem comprar até os governos árabes para que Bin
Laden seja entregue. E já se prenuncia que mesmo
depois de matarem Bin Laden a guerra continuará,
porque, afinal de contas, é um bom negócio, que não
deve estar na dependência do extermínio do terroris
ta. Vão matá-lo, mas a guerra continuará até que sai
am da recessão em que se encontram.
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Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade
para dizer algumas palavras a respeito da posição do
Brasil neste episódio.

Poderíamos retratar em quatro momentos a po
sição do Governo brasileiro com relação à guerra. Pri
meiro, houve a correta atitude do Governo brasileiro
de manifestar solidariedade ao povo norte-americano
e repulsa aos atos terroristas. Mas, em seguida a
essa postura correta e oportuna, precipita-se o Presi
dente e diz que também estamos em guerra. Estamos
em guerra?! Nós, quem?! Quem está em guerra, o
Brasil? Evidentemente o Sr. Fernando Henrique res
valou numa atitude de precipitação.

Num segundo momento, Sr. Presidente, o Ita
maraty assumiu o controle da situação e resolveu to
mar medidas. Já discutimos esse assunto com o Mi
nistro Celso Lafer na Comissão de Relações Exterio
res desta Casa. Dissemos ao Ministro que não nos
parece que tenha conduzido a situação para o cami
nho correto. Foi buscar nos porões do ano de 1947,
quando começava a Guerra Fria, um acordo chamado
TIAR, acordo esse que já está sendo negado pelo
México e que ninguém mais leva em conta, porque já
acabou a Guerra Fria. Recorreu a esse acordo e, rein
terpretando seus termos, recriando o que não existe,
chegou à conclusão de que todos nós da América te
mos que nos considerar atingidos pelos atentados
terroristas aos Estados Unidos.

Ora, isso não é verdade! Os Estados Unidos é
que foram atingidos, não o Brasil! Por que temos en
tão de adotar uma posição e sair por aí dizendo que
também nos consideramos atingidos? Estamos em
guerra contra quem atingiu outro país? Esperem um
pouco! Em que momento, na história da América, fir
mou-se o preceito de que quando qualquer nação
americana for atingida por algum Estado estrangeiro,
não-americano, deverá solicitar e receber o apoio de
todos? Lembremos a Guerra das Malvinas, quando a
Inglaterra, que não é americana, bateu-se contra a
Argentina, uma nação americana, e os Estados Uni
dos, ao invés de solidarizar-se com a Argentina, que é
americana, como previa o TIAR, solidarizou-se com a
Inglaterra e lutou ao seu lado, enviando tropas e por
ta-aviões para auxiliá-Ia.

Portanto, Sr. Presidente, a postura do Itamaraty,
nesse segundo momento, pareceu-nos equivocada,
opinião que respeitosamente expusemos ao Ministro
Celso Lafer.

A seguir, num terceiro momento, quando come
çou a guerra propriamente dita, veio o discurso do Sr.
Fernando Henrique (estou tentando retratar momento
a momento a posição do Brasil para fazer uma suges-

tão final). O Presidente apareceu na televisão e va
leu-se de ponderações mais retocadas, elaboradas.
Comunicou que o Brasil, por ser contra o terrorismo,
diante da guerra, optava por métodos mais racionais.
Mas que métodos racionais são esses? Precisava ter
dito quais são. Deveria ter dito algo como "não aceita
mos o método da guerra" ou "não aceitamos o terro
rismo como método de combater o terrorismo". Mas
essas palavras não pronunciou em momento algum.

Convenhamos, Sr. Presidente: diante do quadro
de dificuldades que estamos vivendo, foi positivo o
fato de o Presidente Fernando Henrique não ter dito
que estamos apoiando a guerra, é bom registrar. Ele
falou muito, mas em nenhum instante mencionou que
o Brasil está de acordo com a guerra. Essa postura do
Presidente merece o nosso realce.

Agora, o Sr. Fernando Henrique anuncia que
pretende ir à ONU para fazer um discurso. Aliás, de
certa maneira, foi esse anúncio que me trouxe a esta
tribuna. O Presidente Fernando Henrique não é muito
de ouvir o que a Oposição diz; aliás, ouvir ele ouve,
mas para aplicar o oposto do que foi sugerido, para
decidir exatamente o que não deve fazer, o que me
parece muito equivocado, porque o que a Oposição
quer é contribuir.

O caso é que não existe clima para o Presidente
sair do Brasil rumo aos Estados Unidos para fazer um
discurso sobre a guerra, provavelmente o primeiro
que será feito na Assembléia da ONU em novembro.
O Presidente poderia aproveitar a oportunidade para,
aí, sim, talvez numa primeira e única oportunidade
verdadeiramente histórica, dar um recado altaneiro,
levantar o moral do Brasil como pais independente,
que pensa com sua própria cabeça, que faz o que lhe
parece correto e não o que mandam, que não entrou
nessa conversa, nessa farsa de que há provas, de
que se deve fazer isso ou aquilo. Não! É preciso que o
Presidente faça à Nação brasileira o favor de dizer
que o Brasil considera que o terrorismo deve ser bani
do, que se deve combatê-lo, mas que existem duas
formas de se lutar contra o terrorismo: uma é usar o
terrorismo contra o terrorismo, fazer uma guerra con
tra o terrorismo matando inocentes, enganando po
vos, arrebentando a unidade nas nações; a outra é
procurar, com determinação, firmeza, tenacidade e
inteligência, a coordenação das nações para resolver
os problemas candentes que estão insuflando e pro
movendo o terrorismo.

É preciso, sim, que o Presidente faça notar que,
provavelmente, a questão central por trás das ações
terroristas tresloucadas ou da repulsa contra esse es
tablishment internacional é a situação injusta em
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que se encontra o Oriente Médio. É preciso que o Pre- O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi-
sidente mostre que no Brasil existem entre 10 milhões são do orador.) - Sr. Presidente, venho falar sobre a
e 15 milhões de brasileiros descendentes de árabes e situação dramática por que passa a região Nordeste,
que a nossa Nação não está envolvida em luta entre devido às últimas medidas anunciadas pelo Governo.
árabes e judeus, mas que achamos ser necessário Ontem, em audiência pública com o Ministro Pe-
criar o Estado da Palestina o mais urgentemente pos- dro Parente, fomos informados de alguns detalhes do
sível. É preciso que isso seja dito para que abandone- chamado Plano B, que o Governo anuncia para en-
mos esta atitude alienada em que nos encontramos, frentar o agravamento da crise de energia elétrica no
que não passa do discurso bem fe~o, bem elaborado, Brasil e em particular na região Nordeste.
mas sem nada de concreto, de novo. Sr. Presidente, o Governo brasileiro pediu ao

É preciso que se diga ainda que o Presidente povo que reduzisse em 20% o consumo de energia
Bush volta e meia fala da importância de se criar o para podermos suportar as carências no forneci-
Estado da Palestina mas não faz absolutamente nada mento, decorrentes das condições climáticas ad-
para que isso aconteça. O que precisa ser dito na versas e do desplanejamento do setor elétrico, uma
ONU é que o Brasil toma a iniciativa de promover das realizações do Governo Fernando Henrique.
ações concretas, convocando as nações e a própria Mas na verdade a população não economizou ou
ONU para que promovam e tomem medidas com o não se privou apenas de 20%, como foi solicitado. A
objetivo de que, dentro de um prazo o mais curto pos- economia no consumo de energia elétrica chegou a
sível, o Estado da Palestina seja instaurado, a ques- quase 30% nas diversas áreas, durante o período
tão de Jerusalém seja resolvida e a Resolução ~ 242 de racionamento. Se juntamos aos 20% de energia
da ONU respeitada. Dessa forma, enfrentando os economizada, tomando como referência o mês de
Estados Unidos, que não respeitam essa resolução, e maio do ano 2000 e o crescimento do mercado, que
Israel, que ocupa o território palestino, aí, sim, estare- sempre gira entre 5% a 10% em algumas regiões -
mos atacando o terrorismo na sua raiz e atraindo a na verdade, a crise de energia gerou uma repres-
simpatia dos povos, mostrando que nós brasileiros são da demanda e ocasionou um processo de enco-
não temos o hábito de fazer diplomacia pela arma ou Ihimento no crescimento do País, por causa da asfi-
pela guerra, mas pela via política. xia na economia a que foi submetida a população

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara em geral -, veremos que a economia de energia
dos Deputados aprovou moção, assinada pelo Depu- elétrica foi muito superior.
tado Hélio Costa, que será remetida ao Presidente Agora, iniciado o período de verão, as necessi-
Fernando Henrique Cardoso. Essa Comissão, ao dades de consumo da população mostram claramen-
examinar esse assunto com profundidade durante d~- te que não é possível manter esses patamares. Os úl-
versos dias, chegou à conclusão de que deve encaml- timos levantamentos do ONS indicam que para a re-
nhar ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, so- gião Nordeste a redução ficou em 11 %, para a região
bretudo agora que anuncia sua ida à ONU para fazer Sudeste algo em torno de 16% e para a região Norte
um discurso, nossa opinião sobre o que Brasil deve 18%. A tendência é o agravamento desse processo,
sustentar. pela própria evolução da curva de carga, porque no

Todos os partidos desta Casa defendem a insta- mês dezembro o consumo de energia elétrica aumen-
uração imediata do Estado da Palestina como medida ta, dadas as próprias condições do verão. Então, es-
fundamental para se implantar um novo clima no mun- tamos diante de uma situação que trará para a região
do, o que certamente esvaziará os atos terroristas. Nordeste dificuldades crescentes, sem solução no

Muito obrigado. curto prazo.

d· d S H Id Não há solução para o problema. O programaDurante o Iscurso o r. aro o .. - . - d' 'b'
L· S D R . h § 2Q d rt 18 d de termlcas nao pode ser cumpndo; nao há Isponl 1-
Im~, o r. r. osm. a, ? a . ? lidade de transferência de energia das regiões Norte
R~gl~ento Interno, deixa a cadeira ?a presl~ ou Sudeste para o Nordeste, porque as linhas de
dencla, q~e é ocupada pelo ?r. Regls Cavai transmissão que interligam aquela região com as ou-
cante, § 2- do art. 18 do Regimento Interno. tras estão saturadas e não foram desenvolvidas políti-

O SR. PRESIDENTE (Regis Cavalcante) - Con- cas para aproveitar as fontes alternativas de energia,
cedo a palavra ao Deputado Fernando Ferro, do PT sugestão feita em diversos momentos ao Governo.
do Pernambuco. S.Exa dispõe de até 25 minutos para Resultado: teremos de apelar para o chamado Plano
fazer seu pronunciamento. S, que, de início, significa a adoção de feriados, para
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forçar a redução do consumo, mas na verdade já
pode ser caracterizado o apagão para a indústria e o
comércio da nossa região.

Além disso, a situação caminha para adoção de
um plano mais dramático ainda, pois há possibilidade
de, no mês de dezembro, o reservatório de Sobradi
nho estar com 2% a 0% da sua capacidade de água.
Ou seja, estamos numa situação de pré-colapso nun
ca antes enfrentada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Gover
no tentou esconder da população o agravamento da
crise, e de certa maneira a população acomodou-se,
pensando que o pico da crise havia passado. As chu
vas que caíram no Sudeste trouxeram uma pequena
melhora para aquela região, mas, quanto ao Nordes
te, ainda não houve impacto que invertesse o quadro
dramático que estamos vivendo.

E essa situação evidentemente vai agravar-se
se até o final do ano não houver aumento de chuvas e
o Governo não tiver possibilidade de cumprir o que
anunciou, ou seja, levar para a região usinas térmi
cas, por meio de barcaças que, segundo o Ministro
Parente, estariam sendo licitadas em caráter emer
gencial e num prazo de 45 dias poderiam estarfuncio
nando - no entanto, sabemos que não é assim. Essa
energia não estará disponível em tão curto período de
tempo. Em primeiro lugar, há o processo Iicitatório,
que, por mais emergencial que seja, demanda certo
tempo. Depois, terão de ser instaladas as linhas de
transmissão e as conexões para que essas usinas se
jam acopladas ao sistema existente.

Há outro grave problema: serão necessários es
tudos, uma vez que o sistema elétrico nordestino, que
hoje opera em situação crítica, além dos índices de
segurança, poderá acarretar instabilidade para a ope
ração. Se essas usinas térmicas forem instaladas
sem estudos adequados, tais como de estabilidade,
de fluxo de carga e de risco de curto-circuito, poderão
provocar blecautes, ou seja, corte de energia para a
região. Isto é, a emenda será pior que o soneto. Por
tanto, estamos diante de uma situação muito grave.

Enfatizo que essa situação obriga o Governo a
chamar a população para uma discussão urgente so
bre a retomada da redução de consumo. E mais: a po
pulação deve ser orientada sobre as diversas alterna
tivas de produção de energia. Grandes produtores de
energia, empresas que podem adquirir os sistemas
diesel de gerenciamento de energia, devem ser in
centivados a adquirir esses equipamentos, a fim que
de a região Nordeste não enfrente cortes no mês de
dezembro. A situação é da maior dramaticidade e por
isso mais uma vez chamo a atenção do Governo para

a sua gravidade, bem como cobro a sua responsabili
dade em relação à total falta de planejamento do setor
elétrico.

Ouço, com prazer, o Deputado Roland Lavigne.

O Sr. Roland Lavigne - Nobre Deputado Fer
nando Ferro, a corda sempre arrebenta do lado dos
mais pobres, dos mais fracos. Nossa região Nordeste
mais uma vez é penalizada pela falta de estrutura do
País. V.Exa narra muito bem a situação do setor ener
gético. Trata-se de um problema que nós Deputados
do Nordeste temos oportunidade de enfrentar agora,
quando o Orçamento está tramitando no Congresso
Nacional. É ora de juntarmos forças para defender
nossos interesses. Se não o fizermos, ninguém o fará,
nobre Deputado. É hora de o Governo voltar sua visão
para o Nordeste. No Nordeste só há miséria, fome, fal
ta de energia, ausência de recursos para a saúde.
Será que não somos brasileiros? Nas regiões Sul, Su
deste e Norte ninguém precisará conviver com o apa
gão. Ninguém vai precisar parar suas indústrias por
causa dos feriados forçados. Nós do Nordeste vamos.
Vamos ver diminuírem nossos recursos, nossas rece
itas, nossos impostos. Solidarizo-me com V.Exa Este
não é momento para desunião política. Independen
temente de filiação partidária, trata-se de um proble
mado Nordeste, e devemos estar todos unidos na de
fesa da nossa região. Parabenizo V.Exa pelo discurso
que faz.

O SR. FERNANDO FERRO - Deputado Roland
Lavigne, agradeço o aparte a V.Exa e aproveito para
trazer algumas informações sobre o Orçamento de
2001 na área da energia. Fazendo um levantamento
da execução orçamentária em relação ao setor elétri·
co, verifiquei que algumas obrigações do Governo
Federal com nossa região foram totalmente descum
pridas. No caso do reassentamento da população
atingida pelo Projeto Itaparica, dos 93.300 reais a se
rem liberados, nem um tostão sequer foi gasto até
agora para reassentar aquelas famílias. Para a rubri·
ca Qualidade de Serviço de Energia Elétrica estavam
previstos 54 milhões de reais e foram executados
apenas 32 milhões de reais. No tocante à energia de
pequenas comunidades, havia previsão de gastar 71
milhões e 400 mil reais, e foram liberados 2 milhões
de reais, ou seja, menos de 3% do total. Para abaste
cimento de energia elétrica estavam previstos 30 mi
lhões e 844 mil reais, e foram liberados 2 milhões e
300 mil reais. Para gestão de política energética, exis
tia uma rubrica com o valor de 16 milhões e 800 mil
reais, mas foram liberados apenas 30 mil reais.

Para energia dos Estados do Nordeste estavam
previstos 470 milhões, 284 mil reais, e não houve
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qualquer liberação. Para o programa de combate ao
desperdício, de eficiência e conservação de energia
do PROCEL, dos 10 milhões de reais previstos, nada
foi liberado. Seria uma maneira de orientar a popula
ção na questão da economia de energia.

Para pesquisa aplicada na área de energia esta
vam previstos 12 milhões e 380 mil reais, e nada foi li
berado. Para a área de pesquisa aplicada em tecnolo
gia de energia, dos 5 milhões e 700 mil reais a serem
alocados, nada foi liberado.

E veja bem, Deputado Roland Lavigne: nesta
semana, fizemos aqui uma homenagem ao Rio São
Francisco. O Governo Federal anunciou que tem um
programa para recuperação daquele rio. Estavam
previstos no programa Nossos Rios 14 milhões e 600
mil reais para recuperação do São Francisco, e não foi
liberado um tostão. Para o programa Luz no Campo,
que atenderia a uma parcela da população rural, ha
via a destinação de 57 milhões de reais, e nada foi li
berado.

Veja V.Exa como essa questão é tratada: defini
mos no Orçamento deste ano recursos para aplicar
no setor elétrico, alertamos o Governo sobre a crise
desse setor, e está aí o retrato da irresponsabilidade.
E, se não abrirmos o olho, poderemos destinar mais
recursos e o Orçamento novamente ser descumprido
e desrespeitado desse jeito.

Isso é uma desmoralização para a nossa Re
gião e para esta Casa. Fazemos um Orçamento de
faz-de-conta para uma área crítica como essa da
energia! Poderiam dizer que estamos trabalhando
com algumas rubricas secundárias. Não! Estamos
trabalhando com o sangue da sociedade, que é a
energia elétrica. Isso demonstra claramente a impre
vidência, a irresponsabilidade, o desplanejamento e a
desatenção do Governo com o setor energético de
nosso País.

O Executivo foi alertado sobre a crise, e agora
temos de apelar para Deus no sentido de que chova
muito no Sudeste para podermos levar a água para o
Nordeste e tentar minimizar a gravidade dessa situa
ção. Temos de apelar para a população no sentido de
que economize mais energia, de que promova uma
espécie de "auto-apagão" para, assim, evitar que
aconteça o pior, que é o colapso energético naquela
região.

O mais grave, Sr. Presidente, é que houve uma
ação articulada para o enfraquecimento do setor elé
trico brasileiro. Tenho a informação do Presidente da
Federação Nacional dos Urbanitários de que, de 1995
para cá, foram demitidos 136 mil trabalhadores do se
tor elétrico brasileiro. Houve o tal programa de enxu-

gamento que, para preparar a privatização do setor,
terminou despreparando as pessoas, atrasando os
programas de expansão e danificando a estrutura
existente pela ausência de manutenção e falta de
mão-de-obra qualificada. Sr. Presidente, essa não é
uma mão-de-obra que se pode preparar ali na esqui
na. São trabalhadores altamente qualificados. O re
sultado de tudo isso - e não há por que estranhar - é
a situação que estamos atingindo hoje, que é o mais
completo retrato da irresponsabilidade.

Diante dessa situação, Sr. Presidente, não po
demos enganar a população. Não há solução de curto
prazo para o problema que estamos vivendo no Nor
deste. Algumas medidas paliativas deverão ser ado
tadas. Cito o estudo sobre a redução da jornada de
trabalho. Para isso, o Governo deverá ouvir as centra
is sindicais e os empresários. Outra alternativa seria o
aumento do número de feriados, como já vem sendo
anunciado. O fato é que, de uma maneira ou de outra,
mesmo às pressas, deve ser tentado um programa de
contenção de energia.

Além disso, vemos o lado perverso da história.
O Governo anuncia o aumento da tarifa de energia, o
que há algum tempo era tido como uma das possibili
dades para redução do consumo de energia elétrica.
As empresas distribuidoras pressionam o Governo
nesse sentido e ele provavelmente vai utilizar esse
instrumento para tentar inibir o consumo de energia.
Essa medida acarretará desemprego, desabasteci
mento, encarecimento das mercadorias e portanto
mais sacrifício para a população.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que fui
informado de que as empresas distribuidoras de
energia elétrica demonstram muito interesse em re
ceber de 5 bilhões a 6 bilhões de reais das geradoras
estatais - CHESF, Furnas, ELETRONORTE - a pre
texto de não ter recebido delas a energia necessária.
Estão embasadas no chamado Anexo 5 do contrato
de suprimento de energia, que prevê, segundo elas, o
ressarcimento às empresas distribuidoras de energia
privatizadas pelos gastos com a compra de energia
pelo preço de mercado, que hoje está altíssimo. Isso
provocaria um rombo nas suas finanças. Diante da
impossibilidade de fazer esse saque, agora anunciam
outra alternativa, que são exatamente as sobras de
energia da Usina de Itaipu a serem utilizadas pela
ELETROBRÁS. Estão querendo que esse bolo de
aproximadamente 1 bilhão de reais por ano seja re
passado para as empresas distribuidoras.

Portanto, Sr. Presidente, há todo um processo
que mostra claramente quem sairá prejudicado com
essa crise. Os empresários da área de distribuição de
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energia seguramente não são, porque compraram es
sas empresas por um preço baixo, inclusive com o
ágio posteriormente sendo aliviado na Declaração do
Imposto de Renda; no entanto, o aumento de tarifa
praticado por essas companhias ultrapassou a 130%
desde que elas foram compradas, penalizando dura
mente o consumidor, a população e o País, que hoje
está tendo sua capacidade de crescimento compro
metida.

Nosso PIB está reduzido a praticamente 50% do
previsto. O desemprego ocorre em diversas áreas,
em conseqüência do desaquecimento da economia,
cujos indicadores macroeconômicos mostram o apro
fundamento da crise por que passamos neste País.

Sr. Presidente, é neste quadro que denuncia
mos a irresponsabilidade deste Governo. E a crise
energética é o legado, é a bomba que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso deixa para seu suces
sor, sem falar da bomba cambial e da salarial, armada
há sete anos, desde o último reajuste concedido aos
servidores públicos. Somam-se ainda àquelas a bom
ba das dívidas externa e interna.

O Sr. Nelson Pellegrino - Concede-me V. Exa

um aparte?
O SR. FERNANDO FERRO - Com todo o pra

zer, Deputado.
O Sr. Nelson Pellegrino - Deputado Fernando

Ferro, primeiro quero parabenizar V. Exa pelo impor
tante pronunciamento. O tema que V. Exa discute diz
respeito particularmente a nós nordestinos, uma vez
que a crise energética se apresenta de forma mais
aguda na Região. Por exemplo, na barragem de So
bradinho o nível de água jamais esteve tão baixo, em
bora a população também esteja cumprindo as metas
de racionamento. Em outras Regiões isso não acon
tece. No caso da Região Sul, investimentos foram fei
tos nessa área, enquanto na Região Norte a oferta é
superior à demanda. A ameaça de se ampliarem as
cotas de racionamento e de se concretizarem os
"apagões" e os "feriadões" está cada vez mais pre
sente. Tal situação gera desaquecimento da econo
mia, o que, por sua vez, faz aumentar o desemprego,
numa Região tão sofrida e abandonada como o Nor
deste. Tudo isso porque o Governo não previu essa si
tuação, não fez investimentos estratégicos, mas
apostou no modelo de privatização. O Governo apos
tou na entrega de todo o nosso potencial hidroelétrico
às grandes multinacionais; privatizou as empresas da
Bacia das Almas, o sistema de telecomunicações, a
Vale do Rio Doce e as fornecedoras de energia 
aliás, da mesma forma vergonhosa pela qual foram
efetivadas todas as privatizações neste País. Deputa-

do Fernando Ferro, o brado de V. Exa é muito impor
tante. Faz-se necessário mudar os rumos da política
para o setor elétrico, investindo em outras matrizes,
principalmente em matrizes que não poluam nem
ameacem o meio ambiente. O modelo energético bra
sileiro investiu na matriz de energia hidroelétrica, que
não polui o meio ambiente. Parabenizo V.Exa pelo pro
nunciamento.

O SR. FERNANDO FERRO - Agradeço a V. Exa
o aparte, Deputado Nelson Pellegrino.

Apesar de toda essa situação, acredito ser pos
sível a inversão deste quadro. Essa inversão precisa
dar-se na política. O ano de 2002 sinaliza o grande
encontro do povo brasileiro com os destinos da Na
ção. Teremos opções a fazer. O modelo atual será jul
gado pela população. Precisamos criar modelo políti
co, um projeto que leve em conta nossa condição de
País com grande potencial.

Temos grande potencial energético, inclusive a
ser explorado, que não pode ser desconsiderado de
forma irresponsável como foi. O Brasil tem perspecti
va de futuro, mas precisa de articulação política de
caráter nacional, democrático, que se imponha ao
consenso das nações com independência, com o mí
nimo de autonomia, a fim de bem convivermos no
processo da chamada globalização e da nova ordem
econômica mundial, período de extremas incertezas.
Por isso, não podemos abrir mão de instrumentos
fundamentais como as empresas do setor elétrico,
como a infra-estrutura do Estado, que tem de ser for
talecida para garantir a possibilidade de construir
uma Nação a serviço do povo brasileiro, como instru
mento de cidadania e de democracia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o pronunciamento do Sr. Fer
nando Ferro, assumem sucessivamente a
Presidência os Srs. Nelson Pellegrino e Ro
land Lavigne, § 2.Q do art. 18 do Regimento
Interno.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ocu
po a tribuna para registrar e lamentar declarações do
Governador da Bahia, César Borges, divulgadas pelo
jornal A Tarde, de ontem. Às vésperas da inaugura
ção da fábrica da Ford, amanhã, no Município de Ca
maçari, o Governador agiu de forma deselegante,
mais uma vez confirmando que não tem estatura para
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governar o Estado da Bahia, uma vez que foi o acaso,
uma fatalidade que o conduziu àquela cadeira. E, por
outro lado, o ex-Senador Antonio Carlos Magalhães
vem amesquinhando a política baiana, colocando em
postos de comando, em estruturas chaves do nosso
Estado, pessoas completamente despreparadas para
o exercício do poder, verdadeiros gerentes, que cum
prem suas ordens de forma acrítica.

O Governador César Borges, por meio da im
prensa, fez acusações a Deputados desta Casa; pri
meiro ao Deputado Geddel Vieira Lima, Relator da
medida provisória que viabilizou a instalação da fábri
ca na Bahia; depois ao Deputado e ex-Secretário Be
nito Gama, que, quando da tramitação da medida
nesta Casa, trabalhou para que ela fosse aprovada 
durante sua gestão, boa parte das instalações da
Ford foram implantadas -, e por último a mim.

Como sempre, o Governador usou palavras de
baixo calão, deselegantes e desclassificadas. Não re
petirei os termos com que ele se referiu à minha pes
soa. No entanto, quero deixar claro - e já o fiz da tribu
na desta Casa e na campanha eleitoral do ano passa
do, quando tal argumento foi usado contra mim - que
jamais fui contra a instalação da fábrica em meu Esta
do, como não sou contra qualquer outro empreendi
mento que gere investimento, riqueza e emprego
para a Bahia. Eu disse à época da tramitação da me
dida provisória e continuo dizendo que não queremos
a Ford na Bahia se não for exatamente para gerar em
prego e investimento, para enriquecer o Estado.

Ora, afinal de contas, trata-se de investimento
de 1 bilhão e 800 milhões, bancado pelo Poder Públi
co, a maior parte pelo BNDES, parte pelo Governo do
Estado e parte por incentivos e isenções fiscais. Quer
dizer, a Ford entra praticamente com a tecnologia e o
nome apenas, uma vez que tudo está sendo bancado
pelos Governos Federal e Estadual.

Ingressei com representação junto à Procurado
ria Geral da República e ao Ministério Público do
Estado pedindo a investigação de algumas irregulari
dades quanto ao processo de viabilização do contrato
da Ford, como, por exemplo, o empréstimo de 400 mi
lhões de reais, com 22 anos para pagar, sem juros e
correção monetária. Supondo-se uma inflação de 5%
ao ano, daqui a 22 anos teremos de pagar à Ford. Se,
por outro lado, ela quitar a dívida um dia antes do ter
mo final, terá 98% de deságio! Então, trata-se de cláu
sulas leoninas, estabelecidas pela Ford contra o Esta
do, incluindo a concessão de isenções fiscais travesti
das de capital de giro, o que não é permitido por lei.
São esses os expedientes para os quais solicitei apu
ração pela Procuradoria do Estado, visto tratar-se de

dinheiro dos cofres estaduais, e pela Procuradoria
Geral da República, por também haver nisso recursos
federais, do BNDES.

O Governador César Borges fica vociferando
como se eu fosse contra a Ford. Não sou contra a in
dústria; sou, isto sim, a favor dos baianos, dos interes
ses da Bahia. Sou a favor do que ele deveria ser: de
cuidar do dinheiro dos baianos, que suam no
dia-a-dia para pagar seus impostos.

César Borges mais uma vez dá provas de que
não tem estatura para ser Governador do Estado.
Aliás, foi desastrosa sua atuação na última greve das
Polícias Militar e Civil no interior do Estado, transfor
mando-a em verdadeiro caos. Em Salvador pessoas
foram mortas, comerciantes tiveram suas mercadori
as roubadas e os prejuízos chegaram a 20 milhões de
reais, tudo isso em função da incompetência desse
Governador que não soube administrar uma simples
greve de policiais. Foi preciso que a Oposição o so
corresse.

Repudio, então, as declarações do Governador,
que já tiveram resposta hoje pela imprensa do nosso
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Paes Landim para
uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parla
mentar PFUPST.

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI. Como Lí
der.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo
a tribuna nesta tarde para prestar um preito de justiça
a um Ministro de Estado que não pertence ao meu
partido, mas vem praticando ações de interesse públi
co, pensando sobretudo no Estado e na sociedade
brasileira, preocupado com a transparência da coisa
pública. Trata-se do Ministro José Serra, inegavel
mente o melhor Ministro da Saúde que o País já teve.

Quem conhece de perto o drama da saúde nos
confins deste País, como no meu sertão, vê a alegria,
o regozijo com que as pequenas comunidades perce
bem as ações do Ministério da Saúde, que têm a ca
racterística da seriedade e do rigorismo.

Sejam estaduais ou municipais, as autoridades
que se desviarem dos princípios formulados por
aquele Ministério no que se refere aos recursos do
SUS, dos fundos de saúde, estarão sujeitas a apena
mentos rigorosos tal a obstinação do Ministro José
Serra para que um tostão sequer dos recursos da sa
úde, que é um dever do Estado, principalmente num
país pobre como o nosso, seja desviado dos seus ob
jetivos.

No Nordeste, sobretudo no meu Estado, o Piauí,
o atendimento à saúde se dá tão-somente graças à
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atuação do Governo Federal, principalmente a partir
do momento em que o Ministro José Serra assumiu a
Pasta da Saúde.

Vejam o trabalho excepcional da Fundação Na
cional de Saúde, dirigida por pessoas com o mais alto
grau de responsabilidade, competência e sensibilida
de social, como o seu Presidente, Sr. Mauro Ricardo
Machado Costa; seu Vice-Presidente, Sr. George
Hermann Rodolfo Tormin; seu Chefe da Assessoria
Parlamentar, João Sandolin, um incansável batalha
dor. Todos eles, trabalhando em condições precárias,
talvez no pior prédio do serviço público brasileiro em
termos de instalações, são os responsáveis pela mai
or ação social que este Governo vem fazendo neste
País, graças à pertinácia, à liderança do Ministro José
Serra na condução da sua equipe.

Não podemos deixar de aplaudir a equipe do Mi
nistro José Serra e as pessoas altamente competen
tes que, mesmo em outros setores, desempenham
funções no Governo Federal e que foram indicadas
por S.Exa

, como no caso da FINEP e da Ora. Beatriz
Azeredo, do BNDES, que foi sua chefe de gabinete.
Poderia citar aqui dezenas de pessoas que foram in
dicadas pelo mais rigoroso sentido de competência e
dedicação ao trabalho.

Sr. Presidente, o Ministro José Serra tem exigido
transparência absoluta nas ações de saúde no País.
No meu Estado, o Piauí, grassa o descontrole, uma ir
responsabilidade total na aplicação dos recursos do
SUS, inclusive por omissão nossa, dos políticos do
Estado, até mesmo os da Oposição. Graças a S.Exa,

à pertinácia do seu controle, há um ano vêm sendo
apurados os desvios de recursos, os escândalos.
Inclusive o jornalista Arimatéia Azevedo vem denunci
ando o Secretário de Saúde do Piauí, que não tem
tido a dignidade suficiente para conduzir os recursos
do SUS no Estado, até porque, por incrível que pare
ça, tem ele clínica própria na cidade de Parnaíba, que
recebe recursos do SUS muito acima da sua capaci
dade de atendimento.

Porém, o mais importante é que o Ministro José
Serra, há um ano, editou uma portaria em conjunto
com o Sr. Procurador-Geral da República - e esse é
um exemplo que deveria servir para todos os Srs. Mi
nistros de Estado -, criando o Grupo de Acompanha
mento da Responsabilização, o chamado GAR, com
posto por representantes do Ministério Público Fede
ral e Ministério da Saúde, decorrente das ações leva
das a efeito pelo controle externo e interno da admi
nistração e dos reclamos dos usuários do SUS.

O referido grupo é composto por três membros
do Ministério Público Federal, um dos quais é o seu

coordenador, designados pelo Procurador-Geral da
República, e por dois membros do Ministério da Saú
de, servidores públicos federais, designados pelo Mi
nistro de Estado da Saúde.

Vejam bem: o Ministro José Serra fez questão
de entregar à própria Procuradoria-Geral da Repúbli
ca a investigação dos deslizes, das omissões, das ir
regularidades, das irresponsabilidades cometidas no
âmbito da saúde pública federal em nosso País.

As atribuições desse grupo são imensas, tais
como supervisionar o cumprimento, pelos órgãos e
unidades competentes do Ministério da Saúde, das
providências necessárias à correção das irregularida
des verificadas pelas auditorias; manter o acompa
nhamento de todos os efeitos administrativos e judici
ais relativos à responsabilidade civil, criminal e admi
nistrativa; prestar subsídios às autoridades do Judi
ciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da
União, da Polícia nos feitos tendentes à responsabili
zação de faltas cometidas no SUS. Um dos artigos
dessa portaria conjunta dispõe ainda que a execução
das atividades do GAR far-se-á por meio do gabinete
do Ministro de Estado da Saúde e da Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão. Se é um dever do
Estado dar saúde ao cidadão, nada mais justo do que
uma procuradoria ligada aos direitos do cidadão se
incumbir também da responsabilização dos que le
sam o dinheiro da saúde pública do nosso País.

O Ministro José Serra dá um exemplo ao País
quando entrega ao Ministério Público Federal essa in
vestigação. Se houver o apoio do Ministério Público e
da Polícia Federal, tenho certeza de que quem desvi
ar recursos da saúde neste País será punido exem
plarmente e servirá de lição àqueles que não têm cui
dado e zelo com o dinheiro público.

Enquanto alguns Ministros de Estados preferem
os Tribunais de Contas dos Estados, em grande parte
envolvidos, com as honrosas exceções de sempre,
com a mais baixa politicalha, tribunais que se preocu
pam mais com o crédito eleitoral, com a análise dos
pleitos do que realmente com o controle externo, o Mi
nistro José Serra faz questão de que a Procurado
ria-Gerai da República, o Tribunal de Contas da União
e a Polícia Federal examinem todos os desvãos dos
bastidores da política pública da área da saúde do
nosso País. Uma administração exemplar a do Minis
tro José Serra.

Qualquer cidadão comum, qualquer Prefeito ou
Vereador sabe que a política pública da saúde em
nosso País tem realmente uma filosofia, uma diretriz,
um comando. Nunca neste País uma política social foi
tão distributiva e eficiente do que as introduzidas pelo
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Ministro José Serra, das quais S. Exa tem o controle
efetivo e direto. Além do mais, os resultados de suas
políticas não se baseiam tão-somente em números,
em quantidade, mas na qualidade, o que vem orgu
lhando e engrandecendo as lideranças comunitárias,
Prefeitos, dirigentes públicos que têm senso de res
ponsabilidade. Silenciosamente, o Ministro José Ser
ra dá um exemplo ao País, e talvez não percebamos o
alcance da sua política na área de saúde.

Sr. Presidente, não poderia deixar de, nesta tar
de, prestar minha homenagem ao maior Ministro da
Saúde que este País já teve, o Senador José Serra,
que mostra que o espírito gerencial, o espírito de de
cisão administrativa é mais importante do que o co
nhecimento médico em si.

O homem, com sua cultura e conhecimento,
sabe exatamente escolher assessores, médicos e
profissionais de saúde, os quais lhe darão assessoria
suficiente para que com sua liderança e reconhecida
competência possa imprimir à política do País um
rumo sério de grandeza, de dignidade e de serviços a
serem prestados aos pobres e aos mais sofridos.

Sr. Presidente, reitero mais uma vez ao Ministro
José Serra, embora não pertença ao partido de S.Exa

,

meu reconhecimento de que ele é efetivamente o me
lhor Ministro do Governo Fernando Henrique Cardoso.

Muito obrigado.

O Sr. Roland Lavigne, § 2!! do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelson
Pellegrino, § 2!! do art. 18 do Regimento
Interno.

O SR. CARLOS BATATA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma Comunicação de Liderança, pelo
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Pellegrino) - Tem
V.Exa a palavra, pelo prazo de nove minutos.

O SR. CARLOS BATATA (PSDB - PE. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para mani
festar-me sobre uma instituição nacional de que sinto
grande orgulho: a nossa querida Polícia Rodoviária
Federal, que tantos benefícios tem trazido a nós, bra
sileiros.

A Polícia Rodoviária Federal é uma instituição,
hoje, com 73 anos de existência e uma longa folha
de relevantes serviços prestados à parcela da nos
sa população que freqüentemente utiliza nossas ro
dovias, seja atendendo às situações de emergên
cia, nos acidentes, salvando vidas, seja fiscalizan
do infrações de trânsito, ou mesmo participando,

com os outros órgãos policiais, da prevenção e do
combate à criminalidade.

Nesses pouco mais de setenta anos, a Polícia
Rodoviária Federal teve bons e maus momentos. Cri
ada em 1928, por decreto do então presidente Was
hington Luiz, com o nome de Polícia de Estradas, sua
função era, naquela época, vigiar as rodovias Rio-Pe
trópolis e Rio-São Paulo. Em 1945, essa instituição
passou à subordinação do DNER, já com a denomi
nação Polícia Rodoviária Federal.

Em 1958, nesta Casa, foi proposta a sua extin
ção, por meio de projeto de lei que, felizmente, aca
bou sendo rejeitado em 1963.

Com o advento da Constituição Federal de
1988, a Polícia Rodoviária Federal foi institucionaliza
da e integrada ao Sistema Nacional de Segurança
Pública, sendo considerada um dos órgãos responsá
veis pela Rreservação da ordem pública e da incolu
midade das pessoas e do patrimônio, conforme o art.
144 da nossa Constituição.

Assim, sob essa nova ótica, a Polícia Rodoviária
Federal passou a ter também como missão parte das
responsabilidades para com a segurança pública,
além das atribuições normais de prestar segurança
aos usuários das rodovias federais, de socorro às vfti
mas de acidentes de trânsito e de zelar pela proteção
do patrimônio da União.

Em 1990, a Polícia Rodoviária Federal passou a
integrar a estrutura do Ministério da Justiça, onde se
encontra até agora.

Pela Lei ~ 9.654 de 1998, Sr. Presidente, foi cri
ada a carreira de Policial Rodoviário Federal, com as
atribuições previstas na Constituição Federal, no Có
digo de Trânsito Brasileiro e na legislação específica.
Por essa lei, foram criados os atuais 10.098 cargos de
Policiais Rodoviários Federais.

Atualmente, Sr. Presidente, a nossa Polícia Ro
doviária Federal é responsável pela fiscalização de
mais de 50 mil quilômetros de rodovias federais, em
todos os rincões do Brasil. É uma imensa tarefa, com
certeza.

Apenas para dar uma simples idéia da grandeza
da atividade dessa instituição, vou citar alguns núme
ros do ano de 2000: foram atendidos mais de 110 mil
acidentes, com mais de 60 mil feridos e 5.500 mortos;
foram apreendidas 470 armas de fogo; recuperados
198 veículos roubados; recuperadas 70 toneladas de
cargas roubadas; apreendidos 169 quilos de cocaína,
18 toneladas de maconha e 2 mil bolas de haxixe
prensada. O valor das multas aplicadas chegou à
casa dos 178 milhões de reais. E houve também as



VI - ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Nelson Pellegrino)
Apresentação de proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposi

ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRS:

LUIZ MOREIRA Requerimento de Informàção
Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das
Comunicações sobre a interpretação de eventual in
compatibilidade de posição de parlamentar em exer
cício de mandato com a de sócio-cotista em empresa
de radiodifusão. (RIC nJ! 3843/01).

FERNANDO CORUJA Indicação - Solicita a
possibilidade de ajuda financeira para os 103 municí
pios em situação de emergência e em estado de cala
midade pública, atingidos pelas enchentes, no Estado
de Santa Catarina, conforme relação anexo. (INC n2
2374/01).

VANESSA GRAZZIOTIN Indicação - Requer o
envio de Indicação ao Senhor Ministro das Comunica
ções, concernentes aos funcionários demitidos pela
EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunica
ções. (INC n2 2375/01).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão,
informações sobre a liberação dos recursos para o
Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o
Uso Sustentável da Biodiversidade da Amazônia 
PROBEM. (RIC n2 3844/01).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro da Integração Nacional, no âmbito da
Agência Desenvolvimento da Amazônia - ADA infor-
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várias greves de caminhoneiros, com o fechamento sua Pasta, já encaminhou pedido ao Ministério do
de diversas rodovias. Planejamento, Orçamento e Gestão para que as rei-

Mas, Sr. Presidente, maior ainda é a tarefa des- vindicações dos médicos sanitaristas sejam atendi-
sa polícia se verificarmos que daqueles 10.098 agen- das. Os engenheiros agrônomos, hoje em paralisa-
tes de 1998 hoje resta um efetivo de apenas 7.835, ção, lutam incansavelmente para ser enquadrados
somados com 475 do efetivo feminino em atividade. como fiscais federais agropecuários. Há também a

Nesse período de pouco mais de três anos, a questão dos auditores fiscais, dos servidores do
instituição teve uma baixa de quase 2 mil e 200 agen- IBAMA e dos técnicos de nível médio da área da agri-
tes, em que a maioria atingiu seu tempo para a apo- cultur~.
sentadoria. Somente no ano de 2001, até agosto, E necessário que o Governo Federal comece a
aposentaram-se 305 agentes, com previsão de apo- pensar de forma mais rápida, efetiva e racional no
sentadoria para o ano de 2002 de cerca de 250 agen- sentido de atender às justas reivindicações desses
teso Foi feita solicitação para a complementação do servidores.
quadro no ano de 2000, precisando-se de 2.598 va- É o apelo que fazemos ao Ministério do Planeja-
gas. Atualmente, são necessárias 3.500 vagas. So- mento, Orçamento e Gestão para que atenda ao nos-
mente assim a Lei n2 9.654, de 1998, que estabelece so pleito quanto ao preenchimento de vagas nos car-
o efetivo de 10.098 agentes para compor o quadro, gos de Agentes da Polícia Rodoviária Federal.
seria cumprida. Era o que tinha a dizer.

Assim, Sr. Presidente, os mais de 8 mil agentes
que permanecem em atividade são realmente poucos
para fazer frente à grandiosidade dos desafios. Isso
se torna muito mais crítico se considerarmos que os
policiais rodoviários trabalham no sistema de turnos
de revezamento, ou seja, o efetivo em operação é
sempre restrito. Se todos os policiais rodoviários tra
balhassem nas pistas 24 horas por dia, cobririam seis
quilômetros.

Gestões para o preenchimento das lacunas têm
sido uma constante, desde 1998, pelas sucessivas di
retorias da Polícia Rodoviária Federal, sem que o Go
verno Federal tenha se disposto a autorizá-lo.

Sr. Presidente, por esta razão, venho à tribuna
nesta tarde solicitar ao Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Martus Tavares, a ampliação, o
mais rapidamente possível, do quadro da Polícia Ro
doviária Federal, por meio de concurso público, para
que a população, segundo alguns critérios, tenha
tranqüilidade, mormente agora quando se combate o
terrorismo mundialmente. E para que isso ocorra de
vemos dispor de recursos.

Tenho certeza de que este Governo tem sido
sensível a vários problemas com relação às carreiras
típicas de Estado, essenciais para a administração
pública. Quanto ao quadro de empresa de Estados,
Munidpios ou país, as carreiras ditas estratégicas de
vem ser privilegiadas. Não me refiro a ter ou não privi
légio, mas a dar a elas condição de se prepararem e
com equipamentos que funcionem.

Sr. Presidente, temos de encontrar solução para
inúmeros problemas referentes às carreiras típicas de
Estado. O Ministro José Serra, a quem agradecemos
de público o trabalho que vem realizando à frente da
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mações sobre a situação de projetos investigados
pela extinta SUDAM. (RIC rf13845/01).

Requerimento de Sessão Solene - Requer que
seja realizada Sessão Solene da Câmara dos Depu
tados para o dia 12 de março de 2002, às 10 horas, a
fim de homenagear o 35ll aniversário da Zona Franca
de Manaus.

DARCíSIO PERONDI Projeto de Lei Comple
mentar - Estabelece normas e procedimentos de res
ponsabilidade social para o Estado. (PLP rf1250/01).

RUBENS BUENO Indicação - Sugere a criação
de uma Delegacia da Polícia Federal em Campo Mou
rão, no Estado do Paraná. (INC nll2376/01).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo relativa a obras de melhoria em trecho
da rodovia BR 487, no Estado do Paraná. (INC rf1
2377/01).

PAULO OCTÁVIO Projeto de Lei - Concede
Pensão Especial ao senhor Rosental Ramos da Silva
e dá outras providências. (PL nll 5519/01).

NICE LOBÃO Indicação - Sugere ao Poder
Executivo a criação de carreira para os servidores ad
ministrativos da Polícia Rodoviária Federal. (INC rf1
2378/01).

CLEMENTINO COELHO Projeto de Lei - Altera
a destinação prevista nos arts. 48 e 49 da Lei nll 9478,
de 6 de agosto de 1997, para a compensação finan
ceira devida pela produção de petróleo e de gás natu
ral em campos situados na plataforma continental
brasileira. (PL nll 5520/01).

Projeto de Lei - Altera a redação do art. 2Q da Lei
rf1 8174, de 30 de janeiro de 1991, que "dispõe sobre
princípios de Política Agrícola, estabelecendo atribui
ções ao Conselho Nacional de Política Agrícola 
CNPA, tributação compensatória de produtos agríco
las, amparo ao pequeno produtor e regras de financi
amento e liberação de estoques públicos". (PL rf1
5521/01).

Projeto de Lei - Institui o Fundo de Desenvolvi
mento Tecnológico da Agropecuária - FDTA. (PL nll
5522/01).

Projeto de Lei - Define parâmetro de fixação de
alíquotas de importação de produtos agropecuários
fora do âmbito da Tarifa Externa Comum, do Tratado
de Assunção. (PL ri! 5523/01).

AUGUSTO NARDES Projeto de Lei - Acrescen
ta dispositivos à Lei nll 4886, de 9 de dezembro de
1965, para permitir o acesso do representante comer
ciai ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
FGTS, a fim de assegurar o percebimento da indeni-

zação devida pela rescisão do contrato de represen
tação. (PL rf1 5524/01).

AUGUSTO NARDES e OUTROS Requerimen
to de Urgência - Requer urgência para apreciação do
Projeto de Lei nll2650, de 2000.

REGIS CAVALCANTE e OUTROS Proposta de
Emenda à Constituição - Dispõe sobre as despesas
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios na proteção, preservação, manutenção e divul
gação de bens e valores culturais. (PEC nll427/01).

NAIR XAVIER LOBO Projeto de Lei- Dispõeso
bre a acessibilidade e uso de equipamento nas de
pendências de instituições bancárias e nos terminais
remotos. (PL nll 5525/01).

Projeto de Resolução - Institui o Diploma Mu
lher-Cidadã Deputada Federal e dá outras providênci
as. (PRC nll 196/01).

Indicação - Sugere ao Senhor Presidente da
República a criação do Conselho Nacional dos Direi
tos da Juventude. (INC nll2379/01).

ROBERTO PESSOA Requerimento - Requer o
registro nos Anais da Casa do discurso proferido pelo
Vereador Idalmir Feitosa durante a sessão de outor
ga, post-mortem, do Título de Cidadão de Fortaleza
ao Padre Cícero Romão Batista. (conferindo assinatu
ras).

O SR. PRESIDENTE (Nelson Pellegrino) 
Vai-se passar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Concedo a palavra à Deputada Esther Grossi,
pelo PT.

A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, em 15 de outubro será comemorado o Dia do
Professor. Melhor seria dizermos o Dia da Professora,
uma vez quase 90% dos profissionais dessa área são
mulheres.

Para a tarefa docente, pouco importa o gênero
do mestre; o que conta é se os alunos aprendem. Te
mos muito a batalhar para que isso aconteça com to
dos os estudantes, pois hoje se sabe que todos são
aptos para as alegrias da construção do pensamento
elaborado e útil. Nosso foco hoje é sobre quem ensi
na, seus méritos e suas dificuldades, no dia-a-dia das
salas de aula de cada pedaço de nosso imenso País.

A Fundação Victor Civita instituiu significativo
prêmio, denominado Professor Nota 10, o qual foi dis
putado neste ano por quase mil candidatos, professo
res que se inscreveram com um relato a respeito do
jeito singular que cada um utiliza para ensinar a seus
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alunos. Dos quase quatro mil, apenas doze foram cui
dadosamente selecionados, tornando-se o centro de
uma linda festa, muito bem organizada e de muito
bom gosto, no Teatro Abril, em São Paulo, na noite de
anteontem. Na platéia estavam familiares e convida
dos de todas as partes, prestigiados por autoridades.
Os doze professores representaram todos os seus
colegas na celebração da criatividade e da dedicação
dos mestres.

Um momento particularmente comoveu-me, no
final, quando os professores foram homenageados
por dois artistas de circo, que realizaram um número
de malabarismo sobre um fio de tecido que saía do
teto do teatro. Achei extremamente simbólico aquele
número em que os dois equilibristas nos brindaram
com uma fantástica coreografia. Emocionou-me esse
espetáculo, especialmente porque há muito tempo a
atuação na área pedagógica se compara, na prática,
à de um equilibrista, e, na teoria, à rede que se coloca
sob o fio para proteger o equilibrista das inevitáveis
quedas.

Esse número de equilibrismo foi realizado por
dois artistas que atuavam juntos, demonstrando o
quanto é necessário que os professores se unam
para que realmente seja eficaz a tarefa de ensinar,
porque é, sem sombra de dúvida, uma dificuldade
para o professor, sozinho, preparar suas aulas e avali
ar o que acontece na sua sala de aula; é como uma só
andorinha querer fazer o verão.

Além dessa homenagem da Fundação Victor
Civita, nós, aqui na Câmara, na quarta-feira, tere
mos uma festa muito linda. Em primeiro lugar, três
professores estarâo recebendo o Prêmio Darcy Ri
beiro, também simbolizando todos os professores
brasileiros. Esses três professores são Vera Manza
nares, Tânia Mariza Kuchenbecker e Aluísio Pimen
ta, de Minas Gerais. Esses professores também fo
ram cuidadosamente escolhidos pela Comissão de
Educação e vão receber o Prêmio Darcy Ribeiro no
Salão Nobre, às 10h. Serão homenageados por um
milhar de alunos de Brasília, que farão uma festa,
numa aula de matemática, em frente ao Congresso
Nacional, e depois assistirão ao desfraldar de duas
faixas em nossas torres gêmeas, em que vai estar
escrito: "Só ensina quem aprende". Haverá ainda
queima de fogos e o evento será realizado ao som de
uma orquestra. Esses alunos saudarão seus profes
sores por aquilo que eles têm de mais nobre: justa
mente a condição de educador, de quem introduz o
aluno no conhecimento.

Para essa festa estão convidados todos os De
putados, todos os funcionários da Casa e todos aque-

les que possam acompanhar-nos de longe pela TV
Câmara, porque realmente queremos expressar no
evento o apreço pelo esforço denodado dos professo
res que no coração da sala de aula, todos os dias,
com 30 ou 40 alunos, empenham-se em levar os jo
vens a se apropriarem do patrimônio cultural e cientí
fico que vem sendo construído ao longo dos séculos e
que nos serve para produzirmos mais e sobretudo
sermos felizes.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Pellegrino) 

Concedo a palavra ao Deputado Paes Landim, pelo
Bloco Parlamentar PFUPST. S.Exa dispõe de até
dez minutos.

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente, de
sejo encaminhar à Mesa requerimento, a fim de ser
submetido à Presidência do Congresso para as provi
dências regimentais pertinentes, no sentido de que
seja designada data para realização de sessão sole
ne do Congresso Nacional destinada à memória do
ex-Congressista Roberto de Oliveira Campos, faleci
do no Rio de Janeiro no dia 9 do corrente.

Sr. Presidente, desejo hoje falar sobre um velho
sonho do Presidente Juscelino Kubitschek. Refiro-me
à BR-020, a chamada Fortaleza-Brasília. Kubitschek,
nas suas memórias, lamentou que a única meta rodo
viária não cumprida no seu Governo tenha sido exata
mente a Fortaleza-Brasília, denominada por ele de
estrada da integração nacional, que incorporava o
sertão da Bahia, de Goiás, do Piauí e do Ceará à alma
moderna de Brasília. Veja a visão de estadista de Ku
bitschek.

Esse eixo rodoviário, passando por Goiás e Bar
reiras, na Bahia, de lá penetra em Mansidão, último
bastião da Bahia, fronteira com o Piauí, e segue em
direção de Campo Alegre de Lourdes e São Raimun
do Nonato, no Piauí. De Picos a Fortaleza, o trecho já
está asfaltado. Fizemos, nos últimos anos, com muito
sacrifício, apesar da morosidade e da burocracia do
Exército, cerca de 150 quilômetros.

O mais importante é que, ao ensejo do cente
nário de nascimento do grande estadista Juscelino
Kubitschek, as comemorações se realizem não so
mente com seminários, exibições em museus ou be
los discursos, mas com fatos concretos em relação
ao Nordeste, que ele tanto ajudou, sobretudo o Piauí
e o Maranhão. Foi de Kubitschek a licitação para
construir a hidrelétrica de Boa Esperança, que serve
ao Piauí e ao Maranhão.

No Nordeste especificamente, a Fortaleza-Bra
sília, se construída, seria o grande preito prestado ao
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ilustre brasileiro. As homenagens a ele concedidas que ela fosse concluída no Orçamento. Quero man-
não podem residir tão-somente nos aspectos cultura- ter esta tão boa e lúcida parceria com V.Exa , que co-
is, estéticos e plásticos, mas têm de ser fatos concre- nhece sobremaneira não só o Piauí como também o
tos, mostrando o que ele fez e faria se retornasse à Nordeste e todo o País.
Presid~nci,~ ~a ~epública. Efetiv~me~t~, seu livro de Tudo que o estadista Juscelino Kubitschek fez
memónas Clnquenta A~o~ em Cinco e ~ pura v~rda- neste País deu certo. Ele sabia da relevância da inte-
de. Nenhum homem publico neste Pais, no seculo gração do Nordeste e do Norte por m . d BR
XX d'f' t- t P . . . elo as que

, mo I IC?U em ao pouco. empo.o. al~ agrano, construiu. A Belém-Brasília foi sua primeira grande
para saco~eJa-lo no ~umo da Industnahzaçao, como obra e realmente resgatou o território nacional. V.Exa

fez o PreSidente Kubitschek. .'_.. . _ . Deputado Paes Landim, conhece bem o trecho de
Em razao diSSO, tive a grata satlsfaçao de partl- Raimundo Nonatos até Barreiras Barreiras na Bahia

cipar, há cerc.a .de duas semanas, de celebração reli- é hoje o maior centro de produ~ão de ce~eais e d~
glosa n? Palaclo do Jaburu, coordenad.a pelo Padre agricultura mecanizada. Juscelino Kubitschek já tinha
José lfn~ares, n?sso colega, a convite do no.ss? essa visão do cerrado baiano, do oeste baiano, e sa-
grande Vlce-P~esldente, outro grande homem pubh- bia que, passando por Picos, no Piauí, e Tauá, no Ce-
co Marco MaCiel. . d' 'b'I'" t - ., _ _ ara, essa ro oVla pOSSI Iltana a In egraçao SOCial e

Após a celebraçao, no café da manha, o Sr. Pre- econômica da nossa Região.
sidente da República Fernando Henrique Cardoso lá S P'd S
compareceu. Aproveitei o ensejo para dizer a S.Exa r. resl ente, raso e .Srs. Deputados, pa~sa~-
que a votação nesta Casa, encerrada ontem, da do a outro assunto, parab~nIZ? ? Govern.~d.or Slquel-
emenda constitucional que prevê a cobrança de tribu- ra.Campos, que, de ~a~elra CIVlca e patnotl~a~deter-
tos, de impostos sobre combustíveis, a fim de impulsi- ~InOU o est~do preh~lnar para a "ran~poslçao. das
onar as rodovias federais consertá-Ias e construir no- aguas do RIO TocantinS para o RIO Sao FranCISco.
vas, era a grande oport~nidade que S.Exa tinha de Aca~ei de re~eb~r em meu ga~inete o !ol.der, em por-
resgatar o compromisso com o Presidente JK em re- t~gues e :m Ingl~s, de um proJet~ prellml~ar que pr~-
lação à Fortaleza-Brasília. Essa rodovia economiza- ve, a~raves do .Rlo dos Son?s, a_lntegraç~o da B~cla
rá cerca de 400 quilômetros na ligação com Fortaleza ~o RIO Toc~ntlns c~m o RIO .~ao FranCISco; ~~I .as
e São Luís, ao mesmo tempo desafogará a Rio-Ba- aguas ~o Sao Franclsco.segulnam para o seml-a~ldo
hia, sacudindo o sertão e incorporando-o à civilização n~rdestlno, cortando Piauí,. Pernambuco, Paralba,
de Brasília. RIO Grande do Norte e Ceara.

O Sr. Presidente disse-me que já falou com o Mi- Atualmente assistimos a uma guerra política em
nistro Eliseu Padilha a respeito disso. Igualmente, diri- que a questão social e técnica do São Francisco é es-
jo apelo ao Ministro Eliseu Padilha, no sentido de que quecida. Algumas ações têm de ser implementadas
esses recursos sejam alocados, graças à emenda no Rio São Francisco. As bancadas dos Estados que
constitucional que aprovamos ontem na Casa. Pre- vão receber as águas desse rio são responsáveis
tendemos que a BR-020 seja uma das prioridades pela alocação dos recursos que farão com que o São
para honrarmos a memória de Juscelino Kubitschek Francisco reviva seus grandes momentos e, além de
ao ensejo do centenário de seu nascimento. gerar energia, leve a irrigação para o sertão. O com-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Pellegrino) - positor Luiz Gonzaga em uma das suas músicas já
Concedo a palavra ao nobre Deputado Roberto apontava a magnitude desse rio, prevendo: "o Rio
Pessoa, que falará pelo Bloco Parlamentar São Francisco vai bater no meio do mar". Nós o que-
PFLlPST. S. Exa dispõe de cinco minutos na tribuna, remos no sertão do Ceará, da Paraíba e do Rio Gran-
pois divide o tempo destinado ao Bloco com o De- de do Norte. E não queremos vê-lo somente como o
putado Paes Landim. Rio da Integração Nacional, mas também como o Rio

O SR. ROBERTO PESSOA (Bloco/PFL - CE. da Integração Social.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Parabenizo o Governador Siqueira Campos
Srs. Deputados, congratulo-me com o Deputado pela lucidez e pelo altruísmo. Nordestino, mesmo diri-
Paes Landim pelo pronunciamento. como sempre gindo um Estado que tem água, sem egoísmo, deter-
justo, em que levantou a questão da BR-020. Eu minou a realização de estudos preliminares sobre a
que sou do Ceará e o Deputado Paes Landim sabe- transposição das águas do Tocantins para o São
mos muito bem da importância dessa rodovia. Apre- Francisco usando recursos do próprio Estado. Com
sentei no ano passado uma emenda ao PPA para tal medida, Bahia, Sergipe e Alagoas não mais terão
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motivos para se opor a que o Nordeste semi-árido re
ceba as águas do Rio São Francisco.

Acrescento que tramita na Casa projeto de reso
lução de minha autoria, em que solicito a realização
de plebiscito nacional com a finalidade de saber a opi
nião dos brasileiros sobre a transposição das águas
do São Francisco. Essa situação não foi ainda resolvi
da por causa de um impasse político. O contribuinte
brasileiro, com o pagamento anual de impostos, tenta
impedir os efeitos da seca, e haverá de se pronunciar
sobre a transposição, pondo fim a essa briga paroqui
al entre irmãos, entre os que querem água e aqueles
que a têm mas não querem dá-Ia.

Peço o apoio desta Casa para que esse plebis
cito se realize nas eleições de 6 outubro de 2002 e o
povo brasileiro se manifeste democraticamente a res
peito da transposição das águas do São Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Pellegrino) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Coriolano Sales,
pelo PMDB. S.Exa dispõe de dez minutos na tribuna.

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, retorno a esta tribuna para fazer um registro
da maior importância. Refiro-me ao trabalho do
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe
quenas Empresas, que recentemente lançou o Pro
grama SEBRAE de Apoio ao Microcrédito.

Como sabe V. Exa, Sr. Presidente, estou muito
vinculado à luta das pessoas que não têm acesso ao
crédito junto aos bancos tradicionais. Como todos sa
bemos, o SEBRAE, desde que foi criado, há quase
trinta anos, quando a sigla ainda era escrita com "c" 
de Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média
Empresa -, tem longa história de apoio aos pequenos
e microempresários do País. Essa mais recente inici
ativa deu-se no dia 4, no gabinete do Presidente da
República, onde foi lançado nacionalmente o progra
ma que financia a criação de empresas e lhes dá sus
tentabilidade para que possam operar políticas de mi
crocrédito no País. Trata-se de programa importantís
simo, pois o Brasil ressente-se de crédito para a base
da sociedade, crédito popular, para os pequenos pro
dutores, para os excluídos, que não têm oportunidade
de trabalhar com bancos tradicionais, os quais ope
ram visando ao lucro e não têm filosofia empreende
dorista, ou seja, de apoio ao desenvolvimento econô
mico e social do País.

Sr. Presidente, o SEBRAE investe em áreas
como educação e tecnologia, promove setores como
os de turismo, artesanato, agropecuária, e atua em
parceria com instituições internacionais, visando ao
desenvolvimento sustentável dos Municípios. Agora,

sua prioridade é ajudar as pequenas instituições que
operam com microcrédito a formarem capital social. É
uma iniciativa que nos causa júbilo.

As iniciativas do SEBRAE não cessam nunca. O
sistema pretende multiplicar ações de incentivo às
pequenas e microempresas, o que é salutar para o
desenvolvimento econômico e social do País. Pro
põe-se a apoiar projetos que visem à iniciação em mi
crocrédito, à constituição de entidades e a expansão
operacional de instituições já existentes. É um voto de
confiança que facilitará o acesso de milhares de pes
soas ao crédito.

O programa pretende selecionar, por meio de
editais, projetos de constituição, expansão e fortale
cimento de organizações de microcrédito. O apoio
inclui aporte financeiro do próprio órgão para a for
mação de capital, especificamente para as chama
das Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público, as OSCIp, até o limite de 300 mil reais por
instituição. O volume é considerável, tendo em vista
a dificuldade que empresas têm para conseguir cré
dito. A operação será efetuada com taxas de juros
menores do que as taxas bancárias habituais. Esse
aporte será dado na forma de empréstimo, com oito
anos de prazo, incluindo três de carência, e juros ba
seados na TJLP.

Além das OSCIP, constituídas por ONG e lide
ranças comunitárias, poderão concorrer ao microcré
dito também as chamadas Sociedades de Crédito ao
Microempreendedor, regulamentadas atualmente
pela Resolução n2 2.874 do Banco Central do Brasil.
As inscrições para o programa têm prazo até 20 de
novembro próximo e os editais encontram-se disponí
veis no site do SEBRAE e nos seus balcões espalha
dos pelo interior do Brasil.

Estima-se que cerca de 13 milhões de pessoas,
responsáveis por 9,5 milhões de pequenos empreen
dimentos, não têm acesso a crédito junto ao sistema
financeiro tradicional. Assim, além de apresentar-se
como excelente oportunidade de negócio, o microcré
dito é tido pelas organizações nacionais e internacio
nais como a mais promissora alternativa para possibi
litar aos pequenos empreendedores, sobretudo aos
mais carentes, o acesso ao crédito.

Este é o propósito do SEBRAE: trabalhar de for
ma estratégica, inovadora e pragmática para fazer
com que o universo das pequenas e microempresas
no Brasil tenha melhores condições de evolução sus
tentável, de contribuir para o desenvolvimento do
País como um todo.

É bom acrescentarmos que no Brasil cerca de
120 milhões de pessoas, ou seja, quase 70% da po-
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pulação, não possuem conta em banco. Cerca de
1.800 Municípios do Brasil não possuem agência
bancária. Diferentemente do nosso País, em países
como a Alemanha, a França e a Holanda, entre vários
outros, não há, em tese, uma única pessoa que não
tenha conta bancária.

É preciso um grande esforço do Governo no
sentido de levar o crédito para a base da sociedade.
Se não houver formação de crédito e de poupança,
não haverá desenvolvimento econômico e social no
Brasil. Poderá haver crescimento econômico nos
grandes centros urbanos industrializados, mas não
desenvolvimento social harmônico, capaz de influir na
qualidade de vida das pessoas.

Mais uma vez solidarizo-me com o SEBRAE
pelo lançamento do Programa SEBRAE de Apoio ao
Microcrédito, que se junta às cooperativas de crédito,
às ONG ligadas ao crédito e às sociedades de crédito
ao microempreendedor.

Sr. Presidente, eu e alguns colegas Deputados
temos apelado continuamente, desta tribuna, para o
Ministro da Fazenda e para o Presidente do Banco
Central no sentido de que abram crédito para os pe
quenos empreendedores com a criação de bancos de
crédito cooperativo e de cooperativas de crédito po
pular que possam captar milhões de brasileiros e,
dessa forma, fomentar o desenvolvimento do País. Só
assim poderemos erradicar a pobreza e a miséria
neste País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Pellegrino) - Há

sobre a Mesa e vão à publicação as seguintes Emen
das ao Projeto de Lei nll 5.483, de 2001, do Poder
Executivo, que "altera o dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nll
5.452, de 1.11 de maio de 1943".

(Ato da Mesa nll177/89 e art. 64 § 1.11 da Consti
tuição Federal)

EMENDA N.2 1

PROJETO DE LEI N.2 5.483/01

Art. 1.11 O art. 618 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 1.11 de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

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

A presente emenda tem por objetivo tornar claro
que as condições de trabalho impostas mediante con
venção ou acordo coletivo de trabalho deverão neces
sariamente observar a legislação tributária ou previ
denciária. Obsta-se, desse modo, qualquer interpre
tação do dispositivo que venha admitir a prevalência
de tais condições em detrimento da legislação tributá
ria e previdenciária, normas de ordem pública e de
observância compulsória a empregados e emprega
dores. As obrigações tributárias e previdenciárias, à
toda evidência, não podem ser afastadas em face da
imposição de cláusulas constantes de convenção ou
acordo coletivo de trabalho. - Nárcio Rodrigues,
Vice-Líder do PSDB, - Luciano Castro, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PFUPST, - Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB, - Herculano Anghinetti,
Vice-Líder do PPB, - Pedro Henry, PPB.

EMENDA N.22

PROJETO DE LEI N.2 5.483/01

Art. 12 O art. 618 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de
12 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin
te redação:

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

A presente emenda tem por objetivo tornar
claro que as condições de trabalho impostas medi
ante convenção ou acordo coletivo de trabalho de
verão necessariamente observar a legislação tri
butária ou previdenciária. Obsta-se, desse modo,
qualquer interpretação do dispositivo que venha
admitir a prevalência de tais condições em detri
mento da legislação tributária e previdenciária,
normas de ordem pública e de observância com
pulsória a empregados e empregadores. As obri
gações tributárias e previdenciárias, à toda evi
dência, não podem ser afastadas em face da impo
sição de cláusulas constantes de convenção ou
acordo coletivo de trabalho. - Nárcio Rodrigues,
Vice-Líder do PSDB, - Luciano Castro, Vice-Lí
der do Bloco Parlamentar PFUPST, - Mendes Ri
beiro Filho, Vice-Líder do PMDB, - Herculano
Anghinetti, Vice-Líder do PPB, - Jovair Arantes
- Vice-Líder do PSDB.
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EMENDA DE PLENÁRIO NQ 3

PROJETO DE LEI N2 5.483, DE 2001

Dê-se ao artigo 1~ do Projeto de Lei nll5.483, de
2001, a seguinte redação:

"Art 1~ O art. 618 da consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Iei nll5.452, de 1~

de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 618 - As condições de trabalho
ajustadas mediante convenção Ou acordo
coletivo prevalecem sobre o disposto em le
gislação, desde que não contrariem a Cons
tituição Federal, a Lei n2 7.418, de 16 de de
zembro de 1985 e as normas de segurança
e saúde do Trabalho." (NR)"

Justificação

A proposta legislativa em tela visa modernizar
as relações de trabalhistas adequando a realidade de
mercado existente no País. Contudo deve respeitar di
reitos fundamentais conquistados pelos trabalhado
res durante décadas de luta, os quais devem perma
necer indisponíveis e protegidos das ações nefastas
daqueles que acreditam que ao expurgar um direito
de um trabalhador irá resolver os problemas econômi
cosdo País.

Dessa forma, a presente emenda visa res
guardar o Vale-Transporte, um direito básico conce
dido ao trabalhador a mais de 16 anos e que tem de
monstrado eficaz ao solucionar um grande proble
ma social enfrentado por todos os trabalhadores,
que gastavam boa parte do salário recebido com
transporte diário de sua residência ao local de tra
balho e vice-versa.

Todos os integrantes deste processo foram e
continuam sendo beneficiados, ou seja, empregador
e trabalhador, sendo que o primeiro possui a vanta
gem de reduzir o absenteísmo dos empregados, as
segurando a presença nos postos de trabalho, contri
buindo para a produção, e concedendo-lhes um be
nefício que não possui natureza salarial, o que certa
mente reduz os encargos sociais da empresas.

Já para o trabalhador é ter a garantia do trans
porte diário, independente do valor do preço da pas
sagem, pois o gasto está limitado a 6% do seu salário
com o seu deslocamento diário, não comprometem o
o seu orçamento.

Brasília, 10 de outubro de 2001. - Deputado
Chico da Princesa, PSDB/PR, - Jutahy Júnior, Lí
der do PSDB, - Roberto Jefferson, Líder do PTB.

EMENDA NQ4

Dê-se ao art. 1.11 do projeto a seguinte redação:
"Art. 1~ O art. 618 da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nll5.452, de 12

de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 618. Se a empresa, em face de
conjuntura econômica devidamente compro
vada, se encontrar em condições que reco
mendem, transitoriamente, a aplicação da
medida, as condições de trabalho ajustadas
mediante convenção ou acordo coletivo pre
valecerão sobre o disposto em lei desde que
não contrariem a Constituição e as normas
de segurança e saúde do trabalhador." (NR)

Sala da Comissão, 11 de outubro de 2001. - Jo
vair Arantes, Vice-Líder do PSDB, - Haroldo Lima,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE N2 5

Dê-se ao art. 1~ do projeto a seguinte redação:
"Art. 1.ll0art. 61800 Consolidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-Lei n.ll5.452, de 12 de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 618. As condições de trabalho
ajustadas mediante convenção ou acordo
coletivo prevalecem sobre o disposto em lei
quando mais favoráveis ao trabalhador hipó
tese em que não se aplica o disposto no §
3!! do art. 614.'(NR)"

Sala da Comissão, 11 de outubro de 2001. - Jo
vair Arantes, Vice-Líder do PSDB, - Haroldo Lima,
Vice-líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE N2 6

Dê-se ao art. 1~ do projeto a seguinte redação:
"Art. 12 O art. 618 da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.ll5.452, de 12 de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

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

Sala da Comissão, 11 de outubro de 2001. - Jo
vair Arantes, Vice-Líder do PSDB, - Haroldo Lima,
Vice-líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.



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

Justificação

A proposição encaminhada pelo Poder Execu
tivo à apreciação do Congresso Nacional visa, em
última análise, conferir "força de lei" superveniente à
toda legislação infra-constitucional, às decisões
emanadas de acordos ou convenções realizados no
âmbito das relações entre empregados e emprega
dores.

A par da questão de juridicidade desta propo
sição e dos inúmeros efeitos que decorrerão da
derrogação de dispositivos legais que regulamen
tam os direitos dos trabalhador es, mesmo os que
assegurados pela Constituição, em razão da cele
bração de acordos ou convenções coletivas de
trabalho, consideramos de suma importância es-

EMENDA ADITIVA N-º 8

Dê-se ao art. 12 do PL n!! 5.483/01, que altera
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n!! 5.452, de 12 de maio
de 1943, a seguinte redação:

"O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.2 O art. 618 da Consolidação das Lei do
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n-º 5.452, de 12

de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte
redação:

PROJETO DE LEI 5.483, DE 2001
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EMENDA DE PLENÁRIO NQ 7 Por outro lado, não se deve permitir que o
vale-transporte seja objeto de negociações coletivas
que estabeleçam que o mesmo possa ser concedi
do em outras formas, como dinheiro, o que certa
mente o desviaria do seu objeto principal que é ga
rantir o transporte diário do trabalhador.

Além disso, a hipótese de pagamento do
vale-transporte em dinheiro poderia ser um estí
mulo ao trabalhador a gastar o valor recebido
com outras necessidades, resultando na falta de
recursos para o custeio do seu transporte diário,
e conseqüentemente na falta ao trabalho, sujeito
a demissão.

Brasília-DF, 10 de outubro de 2001. Deputado
Mário Negromonte, PPB/BA Odelmo Leão, Líder
do PPB Antônio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do
PSDB.

Dê-se ao Artigo 1!! do Projeto de Lei n!! 5.483,
de 2001 , a seguinte redação:

"Art. 1~ O art. 618 da consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ~ 5.452, de 1Sl

de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

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

Parágrafo único. Não será objeto de
acordo ou convenção coletiva o benefício
regulado pela Lei n.!l 7.418, de 16 de dezem
bro de 1985, sendo vedado a sua conces
são ao trabalhador em dinheiro ou qualquer
outra forma de pagamento.

Justificação

O Poder Executivo ao encaminhar o projeto de
lei em epígrafe alegou que o mesmo tem o objetivo
de modernizar as relações trabalhistas, sempre pri
vilegiando a via negociaI. Para tanto, citou alguns
exemplos de melhoria de relação, como o banco de
horas contratação a tempo parcial, participação dos
trabalhadores nos lucros e a instituição das comis
sões de conciliação prévia.

Considerando a linha exposta, não podemos
ignorar que devido ao fenômeno da globalização
mundial e a racionalização no processo produtivo,
muitas empresas brasileiras que tentam reduzir os
seus custos por meio da redução de postos de em
pregos, e até mesmo burlando direitos fundamentais
dos seus trabalhadores.

Apesar de toda cautela e preocupação do Po
der Executivo a cerca da presente proposta legislati
va, em resguardar os direitos dos trabalhadores ex
pressos na Constituição Federal, não se atentou
para um direito, o qual há muito tempo tem garanti
do o deslocamento diário dos trabalhadores de suas
residências até o local de trabalho e vice-versa, que
é o Vale-Transporte.

Este direito concedido aos trabalhadores elimi
nou o grave problema do absenteísmo nas empre
sas, assegurando a presença nos postos de traba
lho não permitindo que a produção decresça.
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tender a ressalva prevista na proposição legislati
va a dois aspectos que dizem respeito a conquis
tas incontrastáveis do trabalhador brasileiro, quais
sejam: o vale-transporte e o benefício alimenta
ção/refeição instituídos, respectivamente, pela Lei
n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985 e Lei n°
6.321, de 14 de abril de 1976.

Da forma como veio o projeto de lei é de se
admitir a hipótese de que, acordos ou convenções
possam transformar esses beneffcios em pagamen
to em dinheiro, contrariando expressamente o dis
posto nas citadas leis.

Assim, a presente emenda aditiva objetiva res
guardar tais benefícios do alcance da proposição
em espécie, caso venha a ser aprovada no Con
gresso Nacional.

Isto porque, o pagamento desses benefícios
em pecúnia trariam consequências altamente da
nosas aos interesses dos trabalhadores e desvirtu
ariam, integralmente, o objetivos dos dois institutos
legais.

As consequências seriam desastrosas e pro
vocariam, de imediato, os seguintes reflexos:

a) Não se garante a correção dos
valores dos benefícios em dinheiro que
serão corroídos ao longo do tempo pela
inflação tal qual ocorreu com o salário fa
mília.

b) Incorreta destinação do benefício.
Ninguém, de sã consciência, pode assegu
rar que o trabalhador venha a destinar
essa quantia à aquisição de uma refeição
ou a compra de alimentos, vez que outras
necessidades imperiosas de saúde, habi
tação e educação podem induzir o traba
lhador a destinar o pagamento em pecúnia
para fins distintos da alimentação ou do
transporte. Isso significa que os trabalha
dores mudariam seus hábitos alimentares,
com reflexos negativos no seu estado nu
tricional e poria em risco até mesmo a sua
locomoção para o trabalho, acarretando,
em ambos os casos, efeitos negativos na
produtividade do trabalhador.

c) Inviabilidade da fiscalização. É di
fícil imaginar, do ponto de vista prático,
que seja possível exercer a fiscalização
do cumprimento da legislação que conce
deu o incentivo fiscal às despesas reali
zadas com a alimentação do trabalhador,
sem falar na evasão das contribuições

previdenciárias e dos encargos SOCiaiS,
com a elevação da parcela paga a titulo
de alimentação ou transporte na composi
ção do salário do trabalhador.

d) Desemprego. Os efeitos da substi
tuição dos vales pelo dinheiro e o conse
qüente desvirtuamento de sua finalidade au
mentariam de forma incalculável os índices
de desemprego pela demissão de milhares
de empregados dos setores de lanchonetes,
restaurantes, empresas fornecedoras de ali
mentos, empresas administradoras dos va
Ies e até mesmo das usuárias, em razão do
inevitável sistema de marmitas. O desem
prego alcançaria, inclusive, a agroindústria,
propagando-se por vários seguimentos da
economia. notadamente, nos de bens e ser
viços que são demandados pelos setores de
alimentos e transportes. Neste particular.
segundo dados da Fundação Instituto de
Administração do Estado de São Paulo, o
Programa de Alimentação do Trabalhador,
isoladamente, representa atualmente um
volume de transações econômicas diretas
de cerca por de 1,7 por cento do PIB brasi
leiro, sendo que o Programa atinge atual
mente cerca de 10 milhões de trabalhado
res, gerando emprego e renda para mais de
300.000 famílias.

Por estas razões, parece-nos de suma impor
tância resguardar e preservar a conquista desses
benefícios pelos trabalhadores que estão inseridas
no programa de maior alcance social do Governo
Federal.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. - Ino
cêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST
- Sebastião Madeira, Vice-Líder do PSDB.

EMENDA ADITIVA

Dê-se ao art. 1Q do Projeto de Lei nº 5.483/01,
que altera dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1Q

de maio de 1943, a seguinte redação:

"O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q O art. 618 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1Q

de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 618 - As condições de trabalho
ajustadas mediante convenção ou acordo
coletivo prevalecem sobre o disposto em lei,



VIII- ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Nelson Pellegrino) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Pellegrino) 
Encerro a sessão, convocando outra para a próxima
segunda-feira, dia 15, às 13 horas.

Justificação

A presente emenda aditiva tem por objetivo
corrigir omissão verificada no texto do projeto de lei
em apreço.

A proposição submetida ao Congresso Nacio
nal ressalva do alcance da nova redação do art. 618
da Consolidação das Leis do Trabalho os dispositi
vos constitucionais atinentes aos direitos dos traba
lhadores e as normas de segurança e saúde do tra
balho. Deixou, entretanto, de resguardar o benefício
instituído pelo Programa de Alimentação do Traba
lhador por meio da Lei nº 6.321, de 14 de abril de
1976.

Na verdade, não estando inserido nas res
salvas o Programa tenderá a desaparecer, por
quanto os acordos e convenções poderão estipu
lar que o pagamento do benefício seja realizado
em dinheiro.

Nessa hipótese, haveria, de imediato, perda
da qualidade da alimentação e, conseqüentemen
te, da produtividade, evasão da contribuição pre
videnciária e dos encargos sociais, desemprego
em massa e corrosão do valor do benefício pago
em espécie, a exemplo do que ocorreu com o sa
lário-família.

Assim, a fim de evitar a decretação do fim de
um Programa criado há mais de 20 (vinte) anos e
que possui elevado alcance social, submeto à consi
deração dos meus ilustres pares a presente emenda
aditiva, que espero seja acolhida.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. 
Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar. 
Damião Feliciano, Vice-Líder do PMDB.

"Art. 618 - As condições de trabalho
ajustadas mediante convenção ou acordo

EMENDA ADITIVA

Dê-se ao artigo l!l. do Projeto de Lei nQ

5.483/01, que altera dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nQ 5.452, de 1Q de maio de 1943, a seguinte reda
ção:

"O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q O art. 618 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 12

de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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desde que não contrariem a constituição Fe- coletivo prevalecem sobre o disposto em lei,
deral, as normas de segurança e saúde do desde que não contrariem a Constituição
trabalho, nem o disposto na Lei nº 6.321 de Federal, as normas de segurança e saúde
14-4-76 e na Lei nº 7.418, de 16-12-85." do trabalho, nem a legislação específica do

Programa de Alimentação do Trabalhador."
Justificação

O texto submetido ao Congresso Nacional, ora
em apreciação por esta Casa, propõe outorgar "for
ça de lei" superior à toda legislação complementar e
ordinária, às decisões oriundas de acordos e con
venções coletivas de trabalho. Excepcionou, ape
nas, do seu alcance as normas constitucionais e as
de segurança e saúde do trabalho, na legislação or
dinária.

Isto significa que qualquer acordo ou conven
ção poderá estabelecer o pagamento em espécie
dos benefícios de transporte e alimentação do tra
balhador.

Sujeitar os trabalhadores ao nosso de troca
rem os vales transporte e alimentação e/ou refeição
por dinheiro significa decretar o fim dos benefício.
As conseqüências mais sérias são a perda da quali
dade da alimentação e a falta de recursos para loco
moção ao local de trabalho, sem falar no aumento
incalculável dos índices de desemprego.

Por essas razões, entendemos que é impres
cindível incluir fora do alcance dos acordos e con
venções os benefícios relativos ao transporte e à ali
mentação dos trabalhadores. Daí, a presente emen
da que submeto à elevada consideração dos ilustres
membros desta Casa.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. 
Pauderney Avelino, Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PFUPST - Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar PFUPST - Damião Feliciano, Vice-Lí
der do PMDB.
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AVISOS
PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

PROJETO DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n'l77, de 1989)

N° 5.492101 (DO PODER EXECUTIVO) • Altera a
redação do § l' do art. l' da Lei n" 9.436, de 5 de
fevereiro de 1997, que dispõe sobre a jornada de
Médico, Médico de Seúde Pública, Médico do
Trabalho e Médico Veterinário da Administração
Pública Federal direta, das autarquias e das
funda~ões públicas federais.
Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(Artigo 64, §1·, da Constituição Federal) : 23-11·01
DECURSO:3-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-01

li-RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇAo CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
.. ~AZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §1")
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §3' combinado com art.132, §2")

1.1 COM PARECERES FAVORAvEIS

PROJETOS DE LEI:

NO 3.474-AJIIO - (PODER EXECUTIVO) - Altera
dispositivos da lei 5.869, da 11 de janeiro de 1973 
Código de Processo Civil, referentes a recursos e ao
reexame necessário.
OECURSO:4'SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-01

N° 3.475-AlOO - (PODER EXECUTIVO) - Altera
dispositivos da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973·
Código de Processo Civil, relativos ao processo de
conhecimento.
DECURSO: 4" SESSÃO
ULTIMA SESSÃO: 16-10-01

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 740-AIOO - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Transcontinental LIda., para explorar serviço
de radiodausão sonora em onda média. na cidade de
Esteio. Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-01

N° 741.AIOD - (COMISSÃO DE CIt!:NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
televisão Imembul S/A para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-01

N° 742-A/DO - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
- Aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Pampa de Gualba ltda. para explorar serviço
de radioddusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Guarba, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-01

N° 798-A/OO - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundação Coopertlabic
para a educação e assistência social para executar
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-01

N° 1015-A/01 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Ana Roberto - ACAR a executar serviço
dEI radiodifusão comunilária, na cidade de Missão
Velha, Estado do Ceará.
DECURSO:4-SEsSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-1G-Ol

N" 1018-A/01 - (COMISSÃO DE CIt:NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Assistência ao Menor Carente de Abaiara - AAMCA,
a executar serviço de radiodifusão comunitária. na
cidade de Abaiara. Estado do Ceará.
DECUR50: 4" SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-01

NO 1022-A/Ol - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Taioense
de Cultura e Radiodifusão Comunitária a executar
serviço de radiodifusão comunitária. na cidade de
Tai6, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-01

N° 1048-A/O1 - (COMISSÃO DE CIENCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundação Rosa Leal a
execular serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Bocaina. Estado do Piauf.
DECURSO: 4' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-01

N° 1071·A/01 - (COMISSÃO DE CIENCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV SBl . Canal 5 de Belém S/A, para explorar
serviços de radiodifusão de sons e imagens, na
cidade de Belém, Estado do Para.
DECURSO: 41 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-01

N·· . 1072-A/01 - (COMISSÃO OE CIENCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Sant'Ana de Tianguá Uda., para explorar

.••rviços de radiodifusão sonora, em onda média. na
cidade de Tianguá. Estado do Ceará.
CECURSO:4'SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-01



496S6 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

N° 1077·Al01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Cooperação e Desenvolvimento· ACOOD a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Massapê. Estado do Ceará.
DECURSO: 41 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-01

N° 1129·A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Cable·Link
operadora de sinais de TV a cabo Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens.
na cidade de Brasilia, Distrito Federal.
DECURSO: 41 SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-01

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 1331

PROJETOS DE LEI:

N° 3.406192 - PAULO PAIM) - Acrescenla parágrafo
ao artigo 38 da Lei nº 4.595. de 31 de dezembro de
1964, que dispõe sobre a PoHlica e as Insliluiçôes
monetárias, bancárias e creditfcias. cria o Conselho
Monetário Nacional e dá outras providências. (E 6eU&

apensados: PLs 1.107/95, do Dep. João Natal e
1.446/99. do Dep. Waldir Schmidt).
DECURSO: 1· SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo: 19·10·01

N° 4.468198 (BASiLIO VILLANIJ - Dispõe sobre a
divulgação fonográfica em emissoras de rádios.
DECURSO: 1· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-01

~ 904/99 (FREIRE JÚNIOR) - Acrescenta
dispositivo ao Estatuto da Criança e do Adolescente
para permitir a participação ou presença de menores
em jogos de bilhar ou sinuca, quando realizados em
clubes sociais ou esportivos.
DECURSO: 1· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: t9-10-01

N° 1.196199 (RICARDO RIQUEI - Dispõe sobre a
concessão de benefício de meia-entrada para
portadores de carteira de doador de sanguB em
estabelecimentos que proporcionem fazer e
entretenimento. (E seus apensados: PLs 3.470/00,
do Oep. Aloízio Santos e 4.395/01. do Dep. Luiz
Bittencourt).
DECURSO: 1- SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-01

N° 2.082199 (LEO ALCANTARA) - Acrescenta
parágrafo ao art. 86 da Lei ng 7.565, de 19 de
dezembro de 1966, que dispõe sobre Código
Brasileiro de Aeronáutica. . .
DECURSO: ,. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-01

Na 3.194100 (HAROLDO LIMA) - Estabelece a
obrigatoriedade das instituições financeiras
destinarem ao crédito rural, 35% dos depósitos à
vista em conta corrente e 45% dos recursos captados
no exterior e dá outras providências.

RELAÇAo DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE- OUTUBRO de 2001

18 3-..felra 14:0oJosé Aníbal (PSOB - SP)
14:25Wolney Queiroz (Bloco por -PE)

17 4-4elra 14:00Neuton Lima (Bloco PFL - SP)
14:25Lamartine Poselia (PMDB - SP)

19 S-·felra 10:00Osvaldo Biolchi (PMDB· RS)
10:25José Pimentel (PT - CE)
10:50 Lincoln Portela (Bloco PSL· MG)
11:15
11:40Jaime Martins (Bloco PFL - MG)
12:05Jaques Wagner (PT - BA)
12:30Adão Pretto (PT - RS)
12:55Marcelo Barbieri (PMDB - SP)
13:20Sérgio Barros (PSDB - AC)

22 2"·feira 14:00 Paes Landim (Bloco PFL· PI)
14:25 Padre Roque (PT • PR)
14:50Marcos de Jesus (Bloco PL - PE)
15:15 Edinho Bez (PMDB • SCI
15:40Miriam Reid (Bloco PSB- RJ)
16:05 Babá (PT - PA)
16:30 Remi Trinta (Bloco PL - MA)
16:55 Aloizio Mercadante (PT . SP)
17:20 F~ncisco Rodrigues (Bloco PFL - RR)

26 &"·felra 10:00Freire Júnior (PMDB - TO)
10:2sÁtila Ura (PSDB - PI)
10:505a1omão Gurgel (Bloco POT - RN)
11 :15Avenzoar Arruda (PT - PBI
11 :40Airton Cascavel (Bloco PPS - RR)
12:05Agnelo Queiroz (Bloco PCdoB· DF)
12:30AJbérico Filho (PMOS - MA)
12:55 Lavoisier Maia (Bloco PFL - RNI
13:20Juquinha (PSDB - GO)

29 2-·felra 14:00Julio Semeghini (PSDB· SP)
14:25José Thomaz NonO (Bloco PFL - AL)
14:50 Manoel Vitório (PT - MS)
15:15Themístocles Sampaio (PMDB - PI)
15:40Tãnia Soares (Bloco PCdoS - SE)
16:05Marcos Rolim (PT· RS)
16:30Luiz Femando (PPB - AM)
16:55Luiz Bittencourt (PMDB - GO)
17:20Luiz Alberto (PT - SA)

30 38 ·felra 14:00João Castelo (PSOB· MA)
14:25Ricardo Barros (PPB . PR)

31 4a·feira 14:00Dr. Benedito Dias (PPB - AP)
14:25Adolfo Marinho (P5DB· CE)
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I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVISO

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
16/10/01)

Projeto de Lei ( art. 119, I e § 1° )

PROJETO DE LEI N" 2.776/00· do Sr. JosÊl Aleksandro • Que" Instituí o Programa de Garantia de Preços Mínimos
para a Borracha Vegetal na Amazônia.:
RELATOR: Deputado MARCia BITIAR

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
16110/01)

Projetos de Lei (art. 119.1 e § 1°)

A .. Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.124A197 - do Senhor Barbosa Nelo - que "dispõe sobre a regulamenlação da profissão ele
Psicopedagogo, cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicopedagogia e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.

PROPOSiÇÕES EM FASE' DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4" Sessão
Última Sessão: 16110101
PROJETO DE LEI N° 2.889/97 - do Sr. João Paulo Cunha - que "proíbe a cobrança de estacionamento nos parques
privativos em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços·. (Apensados os PL's nOs 3.467/97, 3.351/97.
3.356/97,3.552/97,1.192199 e 4.973101)
RELATOR: Dep. CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 2.315/00 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "toma obrigatória a realização de audiências
públicas sobre os aumentos propostos nas tarifas ou preços praticados pelas empresas prestadoras de serviços
públicos antes que os mesmos sejam autorizados pelas respectivas agências reguladoras setoriais e dá oulras
providências·,
RELATOR: Dep. RONALDO VASCONCELLOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

A V I 50S

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
16/10/01)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54, li):

PROJETO DE LEI N· 3.B04-A/OO - do Poder Executivo (MSC nO t,781/00} - que "dispõe sobre a criação de
empregos no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA e na Agência
Nacional de Aguas - ANA. e dá oulras providências",
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
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B - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N" 3.633-AlOO - do Sr. Antonio do Valle - que "dispõe sobre a dedução do lucro tributável para
fins de imposto de renda das pessoas jurídicas. do dobro das despesas re.lzadas com programas de bolsas dà
estudos para estudantes carentes". (Apensado: PL n· 4.815101)
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOC •.\l E FAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: ,. Sessão
Última Sessão: 19110101

PROJETO DE LEI N·4282101 - do Sr Airton Dipp - que "Dá nova redação ao inciso I do art. 70 da Lein· 9.394. de
20 de dezembro de 1996",
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA D~ sA

PROPOSIÇÓES SUJEITA A RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2a Sessão
Última Sessão: 19110/01

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N" 3.522100 - do Sra. Zulaiê Cobra "que Acrescenta dispositivo ao art. 649 da Lei n° 5.869. de
11 de janeiro de 1973. que "Institui o Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputador ORLANDO FANTAZZINI

Projetos de Lei (art. 119. I e § 1°)

A. Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N· 456A199 - do Sr. Enio Bacci - que "altera o § 2· do art. 42 da lei na 8.069. de 13 de julho de
1990 e dá outras providências". (Apensados: PL 457/99,PL 460 /99)
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL
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B • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PR.OJETO DE LEI N° 4.112AJ93 - do Sr. Luciano Pizzatlo - que "torna obrigatória a compensação pelo consumo de
carbono por parte das empresas que especifica e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 2.097B/99 - do Sr. Mário Negromonte - que "cria o Sistema Nacional de Prevenção.
Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veiculas e Cargas. e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 4.717/01 - do Sr. Alberto Fraga - que ·Cria incentivos às formas alternativas e não poluidoras
de produção de energia elétrica e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.

PROJETO DE LEI N° 4.358AJ01 - do Sr. Feu Rosa - que "dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.

Decurso: 5· Sessão
Última Sessão: 15/10/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.913/99 - do Sr. José Roberto Batochlo - que "Toma obrigatória a assistência de advogado
em transações imobiliárias. acrescentando parágrafo ao art. 1° da Lei n° 8.906. de 4 de julho de 1994".
RELATOR: Deputado JOS(; ANTONIO ALMEIDA.

B - Da Análise da Constitucionalidade e ..uridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 2.2808199· do Poder Executivo (MSC 1938199), Que "Autoriza o Instituto Nacional do Seguro
Social a doar imóvel que especifica a entidade denominada Tempo Glauber".
RELATOR: Deputado AlDIR CABRAl.

PROJETO DE LEI N° 3.739A100 - da Sr.a Nair Xavier Lobo - que "denomina "Rodovia Ministro Alfredo Nasser" a
rodovia BR-153. do Estado do Pará até o ESlado do Rio Grande do Sul·.
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.

PROJETO DE LEI N° 4.326101 - da Sr.a Nair Xavier lobo· que "confere ao Governador Mário Covas a designação
de "Patrono do Turismo Nacional".
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivo (art. 119. 1/ e § 1°)

Decurso:511 sessão
Última sessâo:15/10101

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
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Decurso: 3a Sessão
Última Sessão: 19/10/01

Substitutivo (Art. 119,11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.732/01 - dO Sr. SeraflmVenson - que" DlspOe sobre a elaboraçao de tabela de honorários
médicos. odontológicos e de outros profissionais como base mínima para contratos com as operadoras de planos de
saúde ".
RELATOR: Deputador RAFAEL GUERRA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
16/10/01)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 754/99 - do Sr. Marcus Vicente - que "dispõe sobre o pagamento das contribuições de
interesse das categorias profissionais."
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI N° 864/99 - do Sr. Cunha Bueno - que "concede isenção de contribuições corporativas aos
profissionais maiores de 65 anos." (Apensado: PL 2920/00)
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI N° 886/99 - do Sr. Babá - que "dispõe sobre a jomada de trabalho dos motoristas de transporte
rodoviário de passageiros."
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

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 ALEXANDRE SANTOS

PROJETO DE LEI N° 3.365/00 - do Sr. Mário Assad Júnior - que "altera o art. 10 da Lei nO 7.998. de 11 de janeiro de
1990, que "Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT. e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 3.374/00 - do Sr. Jaime Martins - Que "autoriza a reversão ao Municipio de Mateus Leme, no
Estado de Minas Gerais, do Imóvel que menciona."
RELArOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N° 3.465/00 - do Sr. Marçal Filho - que "revoga os §§ 1° e 3° do art. 636 da Consolidação das
Leis do Trabalho. a fim de possibilitar o seguimento do recurso do empregador, notificado pelo Auditor-Fiscal do
Trabalho, à autoridade de instância superior sem a exigência do depósito do valor da multa."
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO

PROJETO DE LEI N° 3.515/00 - do Sr. Rubens Furlan - que "altera a redação dos arts. 54 e 55 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT. aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943,"
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N" 3.535/00 - do Sr. Medeiros - Que "regulamenta, exceto para efeitos previdenciários. o § 3" do
art. 100 da Constituição Federal. definindo como obrigação de pequeno aquele cujo valor de execução. por autor,
seja inferior a R$ 5.000.00 (cinco mil reais)."
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA
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PROJETO DE LEI N° 3.658/00 - do Sr. Luciano Castro - que "altera o art. 5° da Lei n° 9.277, de 10 de maio de
1996."
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~A

PROJETO DE LEI N° 3.681/00 • do Sr. Alberto Fraga· que "dá nova redação ao § 2° e revoga o § 3° do art. 50 da
Lei nO 7.289, de 18 de dezembro de 1984. alterada pela Lei nO 7.475, de 13 de maio de 1986 - Estatuto dos Policiais
Militares da Policia Militar do Distrito Federal."
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO

PROJETO DE LEI N° 3.705/00 - do Sr. Geddel Vieira Lima· Que "dispõe sobre o valor do salário mínimo a partir de
1° de janeiro de 2001."
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI N° 3.706/00 • do Sr. Lúcio Alcântara - (PLS 140/99)· que "altera a redação do § 9° do art. 789 do
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho. para estender aos Presidentes
das Varas do Trabalho e aos juízes de direito a faculdade de conceder o benefício da justiça gratuita. nas hipóteses
que especifica."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 3.707/00 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre o valor do salário mínimo e sobre o valor dos
benefícios de prestação continuada do regime geral da previdência social e dá outras providências."
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN

PROJETO DE LEI N° 3.710/00 - do Sr. Ricardo Izar· que "acrescenta inciSo VIII e parágrafo único ao art. 473 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943. para dispor sobre
falia justificada de pais de crianças portadoras de deficiência física para acompanhamento de terapias e tratamentos
médicos."
RELATORA: Deputada FATlMAPELAES

PROJETO DE LEI N° 3.711/00 - do Sr. Alberto Fraga - que "allera o paragrafo único do art. 852-A da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943."
RELATORA Deputada FATIMA PELAES

PROJETO DE LEI N° 3.753/00 - do Sr. Pedro Eugênio· que "dispôe sobre a Polltica Nacional de Recuperação do
Salário Mlnimo e da outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI N° 3.772100 - do Sr. Alceu Collares - que "altera a redação do art. 453 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, a fim de dispor sobre a não extinção do contrato de trabalho em virtude de aposentadoria do
empregado."
RELATOR: Deplitado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N° 3.859100 - do Sr. Coriolano Sales - que "dispõe sobre o empregado de correspondente
bancário."
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO

PROJETO DE LEI N° 3.866/00 - do Sr. Darcísio Perondi - que "acrescenta §§ 1° e 2° ao art. 3° da Lei n° 5.859, de
11 de dezembro de 1972."
RELArOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 3.892100 - do Sr. De Velasco - que "dispõe sobre um sistema de incentivos ao emprego da
mão-de-obra nas atividades rurais."
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 3,913/00 - do Sr. Alberto Fraga - que "altera o art. 792 da Consolidação das Leis do Trabalho·
CLT. aprovada pelo Decreto-Iei n° 5.452. de 1° de maio de 1943. retirando as expressões "mulheres casadas" e
..maridos.....
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N° 3.946/00 • do Sr. Dino Fernandes· que "autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
a doar imóvel ao Estado do Rio de Janeiro."
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 3.954/00 - do Sr. Dino Fernandes· que "autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social· INSS
a doar Imóvel a Prefeitura do Rio de Janeiro."
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 3.955/00 - do Sr. Dino Fernandes - que "autoriza o Isntituto Nacional do Seguro Social - INSS
a doar imóvel a Prefeitura do Rio de Janeiro."
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
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PROJETO DE LEI N° 4.058/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - Que "modifica a consolidadção das leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto·lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, para dispor sobre a establidade do empregado portador
do vírus HIV e dá outras providências."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAUIOTIN

PROJETO DE LEI N° 4.095101 - do Sr. Alberto Fraga - que "veda a abertura obrigatória de conta corrente para
recebimento de salário, aposentadoria ou pensão. em instituição financeira previamente escolhida sem anuência dos
empresados ou servidores públicos, e dá outras providencias,"
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES

PROJETO DE LEI N° 4.118101 - do Sr. Walter Pinheiro· Que "dispõe sobre o Imposto de Renda Relido na Fonte dos
servidores públicos federais civis do Poder Executivo da União, em decorrência da rejeição da Medida Provisória nO
2.079-77, de 25 de janeiro de 2001."
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI N° 4.119/01 - do Sr. Paulo Paim - que "acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, a fim de dispor sobre indenização em caso de inobservância das normas trabalhistas."
RELATOR: Deputado JOSt= MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 4.181/01 - do Sr. Marcos Afonso - que "acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, a fim de isentar sindicatos e associações profissionais do pagamento de custas processuais quando
atuarem na qualidade de substitutos processuais."
RELATOR: Deputacto ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N° 4.189/01 - da Sra. Socorro Gomes· que "isenta do pagamento de foro à União Quem somente
tiver um imóvel aforado no Estado."
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI N" 4.317/01 - da Sra. Marina Silva - (PLS 183/00) - que "altera o caput do art. 164 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, para dispor sobre a
nova composição das ComissOes Internas de Prevenção de Acidentes - CIPA e dá outras providências." (Apensado:
PL 5186/01)
RELATOR: Deputado MI;DEIROS

PROJETO DE LEI N° 4.343/01 - do Sr. Mário Assad Júnior - que "altera a Lei nO 9.883, de 7 de dezembro de 1999,
estabelecendo normas para a nomeação do Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência· ABIN e impondo
restrições ao ocupante do cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN que for exonerado."
RELATOR: Deputado '\IR BOLSONARO

PROJETO DE LEI N" 4.364/01 - do Sr. Pedro Pedrossian - que "dispõe sobre a elevação das tarifas dos serviços
públicos Que menciona."
RELATOR: Deputado CANDINHO MATIOS

PROJETO DE LEI N° 4.372/01 - do Sr. Orlando Fan1azzini - que "dispõe sobre a manutenção de empregados em
convênios médicos e dá outras providências,"
RELATOR: Deputada JOÃO TOTA

PROJETO DE LEI N° 4.451/01 - HUMBERTO LUCENA - que "dispõe sobre a alocação, em depósitos especiais
remunerados de recursos da disponibilidade financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, na Caixa
Econômica Federal, e dà outras providências,"
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N° 4.469/01 - do Sr. Henrique Fontana - que "altera a Lei nO 9.656, de 3 de junho de 1998, que
"dispõe sobre os planos seguros privados de assistência à saúde", instituindo o credenciamento univers~1 de
profissionais de saude.·
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N" 4.482/01 • do Sr. Valdemar Costa Neto· que "acrescenta dispositivo à Lei na 5.584, de 26 de
junho de 1970, que "dispõe sobre normas de Direito Processual d~ Trabal~o,. a.ltera disposi~ivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação de aSSistência judlclana na Justiça do Trabalho, e da
outras providências·, a fim de dispor sobre o pagamento de honoràrios periciais."
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI N° 4.497/01 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre os termos e limites do exerclcio do direito
de greve pelos servidores públicos,"
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 4.523/01 - do Sr. Roberto Rocha - Que "autoriza o Poder Executivo a transferir para o domlnio
dos Municfpios de São Luis, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, Estado do Maranhão, os terrenos de
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marinha e seus
RELATOR: Deputado L1NO ROSSI

acrescidos localizados naqueles Municípios."

PROJETO DE LEI N° 4.534/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "estabelece a responsabilidade objetiva da
Administração Pública por dano decorrente de morte ou lesão causada por acidente rodoviário."
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LE! N° 4.542101 - do Sr. José Carlos Coutinho - que ''fixa condições para a movimentação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e da outras providências.· (Apensado: PL 4552/01)
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO

PROJETO DE LEI N° 4.556/01 - do Sr. Antonio Cambraia - que "cria tarifa especial de energia elétrica para
aplicação em atividades de irrigação exercidas por pequenos produtores rurais."
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI ND 4.562/01 • do Sr. Paulo Marinho· que "allera a Lei nD8.036, 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 anuência do titular."
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N° 4.605/01· do Sr. Nilton Capixaba· que "altera a Lei nO 9.452. de 20 de março de 1997, para
ampliar as informações sobre a liberação de recursos para os Municípios."
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN

PROJETO DE LEI N° 4.615/01 • do Sr. Marcus Vicente - que "dá nova redação ao artigo 40 da Lei nO 5.700. de 01
de setembro de 1971."
RELATOR: Deputado Z~ GOMES DA ROCHA

PROJETO DE LEI N" 4.619/01 • da Sr. Paulo Gouvêa - Que "veda a decretação de ponto facultativo nas órgãos e
entidades púbticas federais."
RELATOR: Deputado ZÉ GOMES DA ROCHA

PROJETO DE LEI N" 4.624/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre reserva de 2% das vagas em
concursos públicos realizados em todo o território brasileira aos índias."
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI N° 4.632101 - do Sr. Osmar Dias - que "altera a Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituiçáo Feceral, e dá outras pro"idênci:;~. estabelecendo critérios de transparência para a exploração de
concessões públicas."
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 4.635/01 - SENADO FEDERAL - (PLS 225/00) - que "acrescenta dispositivos à Lei n° 7.998,
de 11 de janeiro de 1990. para conceder o benefício do seguro-desemprego aos trabalhadores que especifica. e dá
outras providências."
RELATOR: Dep'"tado ALMEIDA DE JESUS

PROJETO DE LEI N° 4.669/01 - do Sr. Fioravante - que "institui adicional de periculosidade aos motoristas
profissionais.•
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 4.747/01 - do Sr. PaulO Lima - que "dispõe sobre o pagamento do auxilio-moradia. a cargo do
empregador, em beneficio do empregado Que não possua Imóvel residencial."
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 4.771/01 - do Sr. Carlos Santana - que "dispõe sobre o beneficio do seguro-desemprego aos
trabalhadores dispensados sem justa causa. em decorrência de medidas tomadas no âmbito do Programa
Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica."
RELATOR: Deputado NARCtO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 4.788/01 - do Sr. Feu Rosa - Que "dispõe sobre o pagamento de créditos trabalhistas em
juizo.·
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N° 4.811/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "modifica o inciso 11 do art. 20 da Lei nO 8.036, de
11 de maio de 1990. a fim de permitir ao empregado a movimentação da conta vinculada no FGTS, quando da
declaração judicial da falência da Empresa."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
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PROJETO DE LEI N° 4.613101 - do Sr. Luiz Pontes - que "acrescenta o art. 456-A à Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1" de maio de 1943. para dispor sobre as relações de
emprego beneficiadas por incentivos e dá oulras providências."
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N° 4.814/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estende o beneficio do seguro-desemprego ao
pequeno produtor rural e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N° 4.817/01 • do Sr. Paulo Paim - que "allera o § 50 do art. 164 da Consolidação das Leis do
Trabalho para delerminar a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da CIPA pelos seus membros."
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI N" 4.830101 - do Sr. Paulo Marinho - Que "dispõe sobre auxilio-transporte para o desempregado
beneficiário do Programa Seguro-Desemprego."
RELATOR: Deputadc, WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 4.845/01 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "acrescenta dispositivos à Lei nO 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e dá oulras providências."
RELATOR: Deputado ZÉ GOMES DA ROCHA

PROJETO DE LEI N° 4.876/01 - do Sr. José Cartas Coutinho - que "modifica os arts. 2° e seus §§, 3°, 10, 14. 15. 26
e o § 10 do art. 27 do Decreto-Lei na 3.365, de 21 de junho de 1941."
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES

PROJETO DE LEI N° 4.878/01 - do Sr. Atlla Lins - que "altera a Redação do art. 41 da Lei nO 8.443. de 16 de julho
de 1992."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 4.896/01 - do Sr. Neuton Lima - que "altera a redação do § 6° do Art. 580 da Consolidação das
Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943. isentando as entidades sem fins
lucrativos do pagamento da contribuição sindical."
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI N° 4.910/01 - do Sr. Luiz Antonio Fleury - que "altera o art. ·,52 da Consolidação das Leis dp
Trabalho, aprovada pelo Decreto·Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943."
RELArOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N° 4.919/01 - do Sr. Paulo Paim - que "fixa o valor do salár,:, mínimo. a partir de maio de 2002. e
dá outras providências.· (Apensado: PL 4926/01)
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

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."
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N° 4.934/01 - do Sr. Badu Picanço - que "revoga o art. 27 da Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de
1995. que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175
da Constituição Federal, e dá outras providências."
RElATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI N° 4.936/01 - do Sr. José Aleksandro - que "concede beneficios aos empregados de casas
lotéricas."
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO

PROJETO DE LEI N° 4.939/01 - do Sr. Eliseu Moura - Que "allera a Lei nO 8.443. de 16 de Julho de 1992, para fixar
pr~o para a apresentação de documentos ao Tribunal de Contas da União."
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO

PROJETO DE LEI N° 4.942/01 - PODER JUDICIARIO - que "cria funções comissionadas e cargos de provimento
afetivo no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2'" Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N" 4.943/01 - PODER JUDICIARIO • Que "cria cargos de provimento efetivo e funções
comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2" Região e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
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PROJETO DE LEI N° 4.945/01 - PODER JUDICIÁRIO - (OF. 2535/01) - que "institui a gratificação dos corregedores
eteitorais."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LE! N" 4.965/01 - do Sr. Manoel Vitória· que "dispõe sobre a destinação de imóveis residenciais
pertencentes à Rede Ferrol/iaria Federal S/A."
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO

PROJETO DE LEI N° 4.989/0t - do Sr. Ricardo Ferreço - que "acrescenta o art. 7°_B à Lei 8987, de 13 de fevereiro
de 1995, vedando às concessionárias e permissionárias de serviço público o registro de inadimplemento de
consumidor em bancos de dados e cadastros."
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA

PROJETO DE LEI N° 5.004101 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "adiciona dispositivo ao art. 483 da CLT, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado PEDRO HENRV

PROJETO DE LEI N° 5.009/01 - do Sr. José Carlos Coutinho· que "modifica dispositivos do Decreto-Lei 5452, de
primeiro de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) propondo o reconhecimento e a prevenção das
Lesões por Esforço Repetitivo ou doenças Osteomusculares Retacionadas ao Trabalho (LERlDORT) e a assistência
e a reabilitação aos trabalhos afetados."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI NO 5.010/01 • do Sr. José CartosCoulinho· que "modifica o art. 588, da Consolidação das Leis do
Trabalho CLT."
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 5.049/01 • do Sr. Miro Teixeira· Que "altera a redação do inciso IV. do § 2°, do 1°, da Lei 6730,
de 10 de novembro de 1993, que "estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exerc/cio de
cargos, empregos de funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N° 5.051/01 • do Sr. Lincoln Portela - que "acrescenta parágrafo único ao art. 11, da Lei 8112, de
11 de dezembro de 1990, Que dispõe sobre o regime jurldico dos servidores públicos civis da União, das autarquias
e das fundações públicas 'ederais,"
RELATOR: Deputado uNO ROSSI

PROJETO DE LEI N° 5.055/01 - do Sr. Gilberto Kassab • que "institui a tarifa social de telefonia para consumidores
residenciais de baixa renda." (Apensado: PL 5058/01)
RELATOR: Deputado UNO ROSSI

PROJETO DE LEI N° 5.078/01 - do Sr. Felter Junior· que "regulamenta o Sistema de Tiquetes de Refeição do
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, e veda a ágio ou taxas entre as pessoas juridicas prestadoras e/ou
administrativas de documentos de legitimação e os estabelecimentos comerciais e dá outras providências."
RELATOR: DeputadO FREIRE JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 5.136/01 • do Sr. Medeiros· que "dispõe sobre o valor do salàrio minimo, a partir de 1° de abril
de 2002, e dá ouIras providéndas."
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI Na 5.142/01 • PODER JUDICIARIO - Que "dispõe sobre a criação de 9 (nove) Funções
Comissionadas, sendo todas nível 8 (oilo), para Chefe de Cartório da Capital do Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2a sessão
Última Sessão: 18110/01

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOS/ÇÓES ABA/XO SOMENTE RECEBERAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.688/01 - do Sr. Luiz Bitlencourt - que "prolbe a comercialização de produtos ou serviços
mortuários em hospitais públicos ou privados."
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RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 111 sessão
Última sessão: 19.10.01

Projetos de Lei (art. 119, I, do RICO)

PROJETO DE LEI N° 4.961/01 - do Sr. Wígberto Tartuce - que "dispôe sobre a alteração da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que estabelece normas Que complementam a habilitação dos motociclistas Que executam
serviços de entrega".
Relator: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO DE LEI N° 4.982/01 - do Sr. Airton CliIscavel- que "acrescentél dispositivo ao art. 105 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, estabelecendo como equipamento obrigatório dos veículos de carga de grande porte as
barras laterais de proleção".
Relator: Deputado SERGIO REIS

PROJETO DE LEI N° 4.986/01 - do Sr. Domiciano Cabral- que "denomina Viaduto Senador Assis Chateaubrianci a
interseção da Rodovia BR·101 com a BR"230, localizada no municlpio de João Pessoa, no Estado da Para\ba"
(apensados os PLs nOs 5.001/D1 e 5.018/01).
Relator: Deputado CARLOS DUNGA

PROJETO DE LEI W 4.988/01 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "altera a lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997,
que Institui o Código de Trtmsito Brasileiro, para prever a suspensao da Carteira Nacional de Habilitaçao do
condutor envolvido em acidente de trânsito, nos casos que especifica".
Relator: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI N° 5.011101 - do Sr. José Carlos Coutinho - que ·prolbe o transporte de presos condenados ou à
disposição da Justiça em transportes coletivos',
Relator: Deputado CHIQUINHO FEITOSA

PROJETO DE LEI N° 5.046101 - do Sr. João Herrmann Neto - que "dá ao Aeroporto Intemacional de São
Paulo/Congonhas. localizado na cidade de São Paulo (SP), a denominação Aeroporto Internacional de Silo
Paulo/Congonhas - Comandante Rolim",
Relator: Deputado MARCELO TEIXEIRA

PROJETO DE LEI NQ 5.056/01 - do Sr. Gilberto Kassab - que "prolbe a utilização de tumo no inlerior de veículo
automotor. quando em movimento, em todo o território nacional" (apensado o Pl nO 5.057/01),
Relator: Deputado RAIMUNDO SANTOS

PROJETO DE LEI N° 5.063/01 - do Sr. Jaques Wagner - que "denomina Rodovia Jorge Amado o trecho da Rodovia
BR-41S que interliga as cidades de Itabuna e Ilhéus, no Estado da Bahia".
Relator: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI l-.t° 5.070101 - do Senado federal (PlS NQ 26/01) - Que "altera a Relaçao Descritiva das
Rodovias do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nO 5.917. de 10 de setembro de 1973. para inclusão de
novo trecho".
Relator: Deputado ELlSEU RESENDE

PROJETO DE LEI N° 5.213/01 - do Senado Federal (PLS N° 93/01) - Que "denomina Rodovia Senador Silveira
Martins o trecho da rodovia BR-153 que liga a cidade de Aceguá à rodovia BR·290, no Estado do Rio Grande do
Sul'.
Relator: Deputado MÁRCIO MATOS

PROJETO DE LEI N° 5.226101 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "altera o art. 159 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que Instituí o Código de Trânsilo Brasileiro".
Relator: Deputado PEDRO FERNANDES

Decurso: 58 sessão
Última sessão: 15.10.01
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Substitutivo (art. 119, 11, do RICD)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PROJETO DE LEI N° 4.739/01 - do Sr. Ary Kara - que ·altera o art. 281 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado PAULO GOUV!:A

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PL 3.846/00

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 Sessão
Última sessão: 19/10/01

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇAo ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO "; , , .

PROJETO DE LEI N° 3.846, de 2000 - do Poder Executivo· que "dispõe sobre a ordenação da aviação civil, cria a
Agência Nacional de A'{lação Civil- ANAC, e dá outras providênciasft

•

RELATOR: DepuL lo LEUR LOMANTO
PARECER: favorável, com substitutivo

11I • COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (11 DIAS)

Decurso: 1° dia
Último dia: 25110/01

PROJETO DE LEI N° 32101-CN, que "estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de
2002.
RELATOR: Deputado SAMPAIO DÓRIA

. . NOTA: . ~ :-
. FORMULARia PARA EMENDAS DISPON[VEL NAS SECRETARIAS DAS COMISSOES.

HORÁRIO: DE 09:00 As '2:00 E 13:30 As 18:30

(Encerra-se a sessão às 15 horas e 48 minutos.)
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

51.!! Legislatura- 3-ª Sessão Legislativa

Ata da 2()1i reunião ordinária, realizada em 15
de agosto de 2001

Às dez horas do dia quinze de agosto de dois mil
e um, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, no Plenário 10 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, sob a presidência da Deputada Celcita
Pinheiro. A lista de presença registrou o compareci
mento dos Deputados Bonifácio de Andrada, Celcita
Pinheiro, Costa Ferreira, Eduardo Seabra, Esther
Grossi, Flávio Arns, Gastão Vieira, Ivan Valente, João
Matos, Jonival Lucas Junior, Luís Barbosa, Marisa
Serrano, Miriam Reid, Neto Rodolfo, Nice Lobão,
Osvaldo Biolchi, Osvaldo Coelho, Pastor Amarildo,
Paulo Lima, Paulo José Gouvêa, Professor Luizinho,
Tânia Soares, Wolney Queiroz e Zezé Perrella 
membros titulares; e Antonio Joaquim Araújo, Cle
mentino Coelho, Divaldo Suruagy, Djalma Paes,
Evandro Milhomem, Fernando Gonçalves, Gilmar
Machado, Iara Bernardi, Joel de Hollanda, José índio,
José Linhares, Lídia Quinan, Maria Elvira, Mílton
Monti, Osmar Serraglio, Padre Roque, Paulo Mourão,
Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos e Rai
mundo Santos - membros suplentes. Compareceram
também os Deputados Ronaldo Vasconcellos e Wil
son Santos. Deixaram de registrar suas presenças os
Deputados Agnelo Queiroz, Atila Lira, Dino Fernan
des e Walfrido Mares Guia. Os Deputados Ivan Pai
xão e Dino Fernandes justificaram suas ausências.
ATA: Havendo número regimental, a Presidente de
clarou abertos os trabalhos, dispensando a leitura
das atas das reuniões anteriores realizadas nos dias
sete e oito de agosto, por solicitação do Deputado
Osvaldo Biolchi. Logo após, submeteu as atas à dis
cussão. Não havendo quem quisesse discuti-Ias, fo
ram mediatamente submetidas à votação, tendo
aprovação unânime. Expediente. A Deputada Celcita
Pinheiro informou ao Plenário a presença dos Senho
res professor Doutor Enrique J. Maranón, Primeíro
Secretário para Atenção à Educação Superior de
Cuba, Sérgio J. Cervantes, Conselheiro Político da
Embaixada de Cuba e Doutor Fernando Vecino Ale
gret, Ministro de Educação Superior de cuba, a quem
convidou para tomar assento à Mesa. Usaram da pa
lavra para saudar o Ministro os Deputados Mansa
Serrano, Tânia Soares e Professor Luizinho. Depois
de tecer breves comentários quanto ao sistema edu-

cacional em seu país, o Ministro retirou-se do recinto
com a licença do Plenário. Ordem do Dia: A - Reque
rimentos: 1 - Do Sr. Paub José Gouvêa e Ronaldo
Vasconcellos - que "requer a realização de reunião
audiência pública, para o princípio de outubro do cor
rente ano, com o objetivo de discutir o Projeto de Lei
n'l 3.652/00 - que acrescenta dispositivo à Lei nll
9.394, de 20 de dezembro de 1996." Não deliberado. 2
- Do Sr. Ivan Valente e outros - que "solicita seja con
vocado o Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Pe
dro Malan, para prestar esclarecimentos e informa
ções sobre vetos e políticas de financiamento no âm
bito da educação decididas no âmbito de seu Ministé
rio". Anunciada a discussão do requerimento, usaram
da palavra os Deputados Ivan Valente Osvaldo Biol
chi, Rafael Guerra, Tânia Soares, Professor Luizinho,
Gilmar Machado, Marisa Serrano, Bonifácio de
Andrada e Flávio Arns, tendo este último sugerido a
transformação da convocação em convite. O Deputa
do Professor Luizinho, julgando ter sido o Deputado
Gilmar Machado ofendido pelo pronunciamento do
Deputado Osvaldo Biolchi, requereu o registro, junto
à mesa da Comissão. O Deputado Osvaldo Biolchi so
licitou cópia da degravação da Audiência Pública com
o Ministro da Educação, Sr. Paulo Renato, ocorrida no
dia oito de agosto, para prova de todos os temas abor
dados pelo Ministro naquela reunião. Anunciada a vo
tação do requerimento, foi aprovado por unanimida
de, com a alteração proposta pelo Deputado Flávio
Arns. B - Proposições Sujeitas à Apreciação das Co
missões: Ordinária: 3 - Projeto de Lei n2 1 .947/99
do Sr. Wilson Pereira dos Santos - que "proíbe" a
substituição de nome tradicional de clube de futebol
ou seu logotipo por marca de produto, nome ou Logo
tipia de empresa associada a título de patrocínio ou
parceria." Relator: Deputado Bonifácio de Andrada.
Parecer: contrário. Vista concedida ao Deputado
Osvaldo Biolchi, em 6-6-01. Lido o parecer pelo rela
tor, tiveram concedida a palavra para discutí-Io os De
putados Wilson Santos, Bonifácio de Andrada e Gil
mar Machado. Anunciada a votação, foi aprovado o
parecer do relator, contra o voto do Deputado Osval
do Biolchi. 4 - Projeto de Lei n2 3.848/00 - do Sr. Wil
son Pereira dos Santos - que "extingue as listas trípli
ces do processo de escolha dos dirigentes das esco
las técnicas federais, centros de educação tecnológi
ca e escolas agrotécnicas federais." Relator: Deputa
do Bonifácio de Andrada. Parecer: contrário. Vista
conjunta concedida aos Deputados Nelo Rodolfo, Tã
naia Soares, Ivan Valente e Iara Bernardi em 8-8-01.
Lido o parecer pelo relator, fizeram uso da palavra
para discutf-Io os Deputados Osvaldo Biolchi, Bonifá-
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cio de Andrada, Tânia Soares, Professor Luizinho,
Ivan Valente, Marisa Serrano, Gastão Vieira e Wilson
Santos. Submetido à votação, foi aprovado o parecer
do relator, contra os votos dos Deputados Flávio Arns,
Osvaldo Biolchi.lvan Valente, Professor Luizinho, Tâ
nia Soares e Divaldo Suruagy. Anunciado o resultado
da votação, o Deputado Bonifácio de Andrada, apoia
do pelos Deputados Gastão Vieira e Costa Ferreira,
pediu a verificação. de votação. A Deputada Celcita
Pinheiro procedeu à votação pelo sistema nominal.
Votaram favoravelmente ao parecer do relator os De
putados Bonifácio de Andada, Marisa Serrano, Celci
ta Pinheiro, Costa Ferreira, Osvaldo Coelho, Gastão
Vieira. Lídia Quinan e Rafael Guerra. Votaram contra
riamente ao parecer do relator os Deputados Flávio
Arns, Osvaldo Biolchi Ivan Valente, Professor Luizi
nho, Tânia Soares, Divaldo Suruagy e Gilmar Macha
do. O Deputado João Matos absteve-se de votar. O
Deputado Ivan Valente apresentou voto em separado.
A Deputada Celcita Pinheiro anunciou a aprovação
do parecer do relator por oito votos contra sete. Os
Deputados Osvaldo Biolchi, Wilson Santos e Profes
sor Luizinho registraram que recorreriam da decisão
da Presidência da Comissão. O Deputado Ivan Valen
te requereu cópia da degravação desta reunião. A De
putada Celcita Pinheiro registrou a presença no ple
nário do Senhor Pedro Wilson, Prefeito da cidade de
Goiânia e ex-membro da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto. 5 - Projeto de Lei n2 3.343/00 
Dr. Hélio - que "acrescenta parágrafo aos artigos 50 e
91 da Lei n° 9.615, de 24 de março de 1998, que "ins
titui normas gerais sobre Desporto e da outras provi
dencias". Relator: Deputado Zezé Perrella. Parecer:
favorável, com emenda. Não deliberado. 6 - Projeto
de Lei nº 4.047/01 do Sr. Givaldo Carimbão - que "al
tera o artigo 16 do Decreto-Lei 236, de 28 de fevereiro
de 1967, para definir os horários de veiculação e a du
ração dos programas educativos." Relator: Deputado
Luis Barbosa. Parecer: favorável. Não deliberado. 7 
Projeto de Lei n2 3.923/97 - do Sr. Ivan Valente e Ou
tros - que modica a Lei n2 9.424, de 24 de dezembro
de 1996 que "dispõe sobre o Fundo de manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valori
zação do Magistério". Apensados: PL n2s 4.758/98,
4.673/98, 4.880/98, 747/99, 4.045/2001, 4.222198,
4.244/98,4.280/98,4.763/98, 1/99 e 431/99. Relator:
Deputado Gastão Vieira. Parecer: favorável, com
substitutivo, aos PLs 4.758/98, 4.676/98, 4.880/98,
747/99 e 4.045/2001, apensados, e contrário ao PL n2
3.923/97 e aos PL nº 4.222/98, 4.244/98, 4.280/98,
4.763/98, 1/99, 431/99, apensados. Vista Conjunta
concedida aos Deputados Professor Luizinho e Tânia

Soares, em 8-8-01. Não deliberado. 8 - Projeto de Lei
nO 1.765/99 - do Sr. Sérgio Carvalho - que "institui o
currículo mínimo para os diversos cursos superiores
e dá outras providências. Apensado: PL nll 1.819/99.
Relator: Deputado Dino Fernandes. Parecer: contrá
rio ao PL n2 1.765/99 e favorável ao PL 1.819/99. Não
deliberado. 9 - Projeto de Lei n2 2.453/00 - do Sr. Ro
bério Araújo - que "acrescenta inciso IV, ao parágrafo
segundo do artigo 13 da Lei n2 9.249, de 26 de de
zembro de 1995, que "altera a legislação do imposto
de renda das pessoas jurídicas, bem como da contri
buição social sobre o lucro líquido, e dá outra provi
dencias", e inciso VII, ao artigo 12, da Lei n2 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que "altera a legislação do
imposto de renda das pessoas físicas e da outras pro
vidências". Relator: Deputado Zezé Perrella. Parecer:
favorável. Não deliberado. 10 - Projeto de Lei n2
3.638/00 - do Sr. Paulo Paim - que "institui o Estatuto
do Portador de Necessidades Especiais e dá outras
providências". Relator: Deputado Pastor Amarildo.
Parecer: contrário. Vista concedida ao Deputado Flá
vio Arns, em 20-6-01. Não deliberado. 11 - Projeto de
Lei n2 3.731/00 - do Sr. Jorge Pinheiro - que "acres
centa parágrafo ao artigo segundo da Lei 9.870, de 23
de novembro de 1999, que "dispõe sobre o valor total
das anuidades escolares e dá outras providências'''.
Relator: Deputado Nelo Rodolfo. Parecer: contrário.
Não deliberado. 12 - Projeto de Lei n2 3.817/00 - do
Sr. Geraldo Magela Pereira - que "altera o parágrafo
terceiro do artigo 18 da Lei n2 8.313, de 23 de dezem
bro de 1991, alterada pela Lei n2 9.874, de 23 de no
vembro de 1999, que restabelece princípios da Lei n2
7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Naci
onal de Apoio à Cultura - PRONAC, e dá outras provi
dências", concedendo incentivo a projetos culturais
relacionados à produção de curtas, médias e docu
mentários e às obras de preservação da memória au
diovisual nacional:' Apensado: PL n2 3.920/2000. Re
latora: Deputada Miram Reid. Parecer: favorável, com
substitutivo. Não deliberado. 13 - Projeto de Lei n°
3.875/00 - do Sr. Edison Adrião Andrino de Oliveira 
que "dispõe sobre a impressão de letras musicais em
encartes de produtos fonográficos." Relatora: Deputa
da Marisa Serrano. Parecer: favorável. Lido o parecer
da relatora e não havendo quem quisesse discutir a
matéria, a Deputada Celcita Pinheiro encerrou a dis
cussão. Submetido à votação, o parecer da relatora
foi aprovado por unanimidade. Anunciado o resultado,
o Deputado Ivan Valente requereu verificação de vo
tação. Não havendo quorum, a Deputada Celcita Pi
nheiro anunciou o adiamento da votação. 14 - Projeto
de Lei n2 4.012/01 - do Sr. José Carlos Coutinho -
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que "estabelece a gratuidade de livros didáticos para
alunos da rede pública". Relatora: Deputada Celcita
Pinheiro. Parecer: favorável, com substitutivo. Não de
liberado. 15 - Projeto de Lei 024.036/01 -dos Srs. Ana
Maria Corso e Gilmar Machado - que "dispõe sobre a
criação de salas de arte nos "shoppings centers" para
exibição de filmes nacionais e de arte."Relator: Depu
tado Dino Fernandes. Parecer: favorável. Não delibe
rado. 16 - Projeto de Lei 02 2.940/00 - do Sr. José Car
los Coutinho - que "acrescenta inciso ao artigo 473 do
Decreto-Lei 02 5.452, de primeiro de maio de 1943,
que dispõe sobre a CLT e dá outras providências."Re
lator: Deputado Bonifácio de Andrada. Parecer: favo
rável, com emenda. Não deliberado. 17 - Projeto de
Lei 02 3.697/00 - da Sra. Marisa Serrano - que "da
nova redação ao Inciso 11 do artigo 20 da Lei 02 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que 'estabelece as dire
trizes e bases da educação nacional". Relator: Depu
tado Eduardo Seabra. Parecer: favorável. Não delibe
rado. 18 - Projeto de Lei 02 3.882/00 - do Sr. Salatiel
Carvalho - que "estipula valor correspondente a trinta
por cento do salário mínimo para inscrições a vestibu
lares de instituições de educação superior," Apensa
dos: PL o2s 4.517/2001, 4.439/2001 e 4.606/2001.
Relator: Deputado Nela Rodolfo. Parecer: contrário ao
PL 02 3.882/00, e aos PL n2s 4.439/2001,4.517/2001,
e 4.606/2001, apensados. Não deliberado. 19 - Proje
to de Lei 02 4.285/31 - do Sr. Osmar Serraglio - que
"acrescenta dispositivos à Lei 02 9.766, de 18 de de
zembro de 1998, que altera legislação que rege o sa
lário-educação e dá outras providências." Relator: De
putado Gastão Vieira. Parecer: favorável. Não delibe
rado. 20 - Projeto de Lei 02 4.535/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a cessão de espa
ço físico para o funcionamento de Associação de Pais
e Mestres." Relator: Deputado Luciano Sivar. Parecer:
favorável. Não deliberado. 21 - Projeto de Lei 02
4.560/01 - do Sr. Alberto Goldman - que "altera os
art. 45 e 48 e acrescenta o art. 55 à Lei 02 9.934, de 20
de dezembro de 1996". Relator: Deputado Átila Lira.
Parecer: favorável. Não deliberado. 22 - Projeto de
Lei 02 1.196/99 - do Sr. Ricardo Ríque - que "dispões
sobre a concessão de benefício de meia-entrada para
portadores de carteira de doador de sangue em esta
belecimentos que proporcionem lazer e entreteni
mento". Apensados os PL o2s 3.470/00 e 4.395/01.
Relatora: Deputada Iara Bernardi. Parecer: contrário
ao PL n01 .196, e PLs nOs 3.470/00 e 4.395/01, apen
sados. Não deliberado. 23 - Projeto de Lei 021.374/99
- Do Sr. Rubens Bueno - que "torna obrigatória a
prestação de serviços gratuitos como professor de
ensino, público fundamental e médio por parte de es-

tudantes de universidades pública". Apenso o PL n2
3.832/00. Relatora: Deputada Tânia Soares. Parecer:
contrário ao PL 02 1.374/99 e ao PL nll 3.832/00,
apensado. Não deliberado. 24 - Projeto de Lei n°
3.963/00 - Do Sr. Milton Monti - que "dá nova redação
ao § 52 do art. 26 da Lei 02 9.394, de 20 de dezembro
de 1996. Relator: Deputado João Matos". Parecer:
contrário. Não deliberado. 25 - Projeto de Lei nll
4.157/01 - Do Sr.Jaques Wagner e outros - que "dis
põe sobre a criação, no âmbito do Desporto Educaci
onal, da categoria adaptada as pessoas portadoras
de deficiência". Relator: Deputado Ivan Paixão. Pare
cer: favorável. Não deliberado. 26 - Projeto de Lei n°
4.250/01 - do Sr. Luiz Bittencourt -que "institui 'o Pro
grama Leitura de Jornais e Revistas em Sala de Aula',
como atividade extracurricular, nos estabelecimentos
públicos de ensino fundamental e médio de todo o
país. e dá outras providências". Relator: Deputado
Ivan Paixão. Parecer: favorável. Não deliberado. 27
Projeto de Lei nO 4.326/01 - Da Sra. Nair Xavier Lobo
- que "confere ao Governador Mário Covas a desig
nação de "Patrono do Turismo Nacional". Relator: De
putado Nelson Marchezan. PARECER: favorável. Não
deliberado. 28 - Projeto de Lei n° 4.429/01 - do Sr.
Ronaldo Vasconcellos - que "altera a redação da Lei
nO 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, dispondo sobre
os eventos públicos gratuitos promovidos pelas prefe
ituras municipais". Relator: Deputado Nela Rodolfo.
Parecer: contrário Não deliberado. 29 - Projeto de Lei
n° 4.540/01 - Da Sra. Tânia Soares - que "acrescenta
artigo à Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, dis
pondo sobre a numeração da obra artística, científica
ou literária". Relator: Deputado Fernando Gonçalves.
Parecer: favorável. Não deliberado. 30 - Projeto de
Lei n° 4.569/01 - Da Sra. Alcione Athayde - que "dá
nova redação ao art. 2° da Lei n° 9.870, de 23 de no
vembro de 1999, obrigando o estabelecimento de
ensino a divulgar a lista de material escolar quarenta
e cinco dias antes da data final para matrícula". Rela
tora Deputada Nice Lobão. Parecer: favorável. Não
deliberado. A Presidente encerrou os trabalhos às
onze horas e cinqüenta e oito minutos, antes convo
cando os membros da Comissão para reunião de au
diência pública, a realizar-se no dia vinte um de
agosto, às quatorze horas e trinta minutos, destinada
ao debate das dificuldades financeiras enfrentadas
pelas universidades públicas estaduais e municipais
em decorrência das reduções das verbas públicas a
elas destinadas. E, para constar, eu, Carla Rodrigues
de Medeiros Tavares, Secretária, lavrei a recente Ata,
que será assinada pelo presidente, Deputado Walfri-
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do Mares Guia publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.

Ata da 21.11 reunião ordinária (audiência públi
ca), realizada em 21 de agosto de 2001

Às quinze horas e nove minutos do dia vinte e
um de agosto de dois mil e um, reuniu-se a Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, no Plenário nll1 O
do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presi
dência dos Deputados Átila Lira e Celcita Pinheiro,
Vice-Presidentes da Comissão. Compareceram os
Deputados Agnelo Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinhei
ro, Costa Ferreira, Eduardo Seabra, Jonival Lucas Jú
nior, Luis Barbosa, Miriam Reid, Nelo Rodolfo e Pas
tor Amarildo - membros titulares; e Antônio Joaquim
Araújo, Clementino Coelho, Divaldo Suruagy, Gilmar
Machado, Iara Bernardi, Joel de Hollanda, Osmar
Serraglio, Padre Roque, Paulo Mourão, Rafael Guer
ra, Raimundo Gomes de Matos e Santos Filho 
membros suplentes. Deixaram de registrar as suas
presenças os Deputados Bonifácio de Andrada,
Esther Grossi, Gastão Vieira, Ivan Valente, João Ma
tos, Marisa Serrano, Osvaldo Biolchi, Osvaldo Coe
lho, Paulo Lima, Paulo José Gouvêa, Professor Luizi
nho, Tânia Soares, Wolney Queiroz e Zezé Perrella.
Justificaram suas ausências os Deputados Dino Fer
nandes, Flávio Arns, Ivan Paixão, Nice Lobão e Wal
frido Mares Guia. Compareceram também os Deputa
dos Wilson Santos, Salomão Gurgel e João Grandão.
Registraram presença também os Senhores Assis
Araripe - Vice-Reitor da Universidade Estadual do
Ceará, Fernando Palácios - Reitor da Universidade
Estado do Pará, Nara Maria kuhn Gocks - da Univer
sidade do Planalto Catarinenese, Rui Rizzo 
Vice-Reitor da Fundação Universidade Regional de
Blumenau, Carlos Alberto Gomes- Reitorda Unicen
tro, Manoel Vitório - da Camana, Neusa Altoé - Rei
tora da UEM, José Antônio dos Reis - Reitor da Uni
versidade Estadual de Minas Gerais, Raul Vinhas Ri
beiro - Secretário-Executivo da Unicamp, Mohamed
Habib - Coordenador da Unicamp, Celso Pereira de
Sá - Vice-Reitor da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro, Roberto Frederico Merhy - Reitor da Univer
sidade Estadual de Ponta Grossa, Paulo César Almei
da - Reitor em exercício da Unimontes, Leocádia A. P.
Leme - Reitora da Universidade Estadual do Mato
Grosso do Sul, Sebastião G. Vieira - Reitor da Univer
sidade Estadual da Pararba, José Walter da Fonseca
- Reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, José lzemas - Reitor da Universidade Estadu
al de Goiás, Amo Rieder - Reitor da Universidade
Estadual do Mato Grosso, José Ronaldo Pinto - Co
ordenador da Fasubra, Tânia Maria Flores - Coorde-

nadora da Fasubra-Sindical, Vera Lúcia Miranda 
Delegada de Base da Assufba e Carlos R. Ferreira 
Secretário-Executivo da Abruem. A Deputada Celcita
Pinheiro declarou abertos os trabalhos e informou
que a reunião se destinava ao debate sobre as dificul
dades financeiras enfrentadas pelas universidades
públicas estaduais e municipais em decorrência das
reduções das verbas públicas a elas destinadas. A
Deputada Celcita Pinheiro informou aos presentes
que os Senhores limo Santos - Reitor da Universida
de de Passo Fundo e Presidente da Comug, e Antô
nio Carlos Caruso Ronca - Presidente da Associação
Brasileira das Universidades Comunitárias - ABRUC,
informaram, em correspondência enviada à secreta
ria da Comissão, sua impossibilidade de compareci
mento a esta reunião, para a qual foram convidados a
participar como expositores. Em seguida, a Deputada
Celcita Pinheiro convidou o Senhor Roberto Frederi
co Merhy - Presidente da Associação Brasileira de
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 
ABRUEM, para tomar assento à Mesa e chamou a
atenção dos presentes para as normas que regulari
am o andamento dos trabalhos. O Deputado Padre
Roque requereu que fosse permitido o uso da palavra
também aos representantes das universidades esta
duais e municipais presentes no recinto ao que o Ple
nário aquiesceu. A Deputada Celcita Pinheiro passou
a presidência dos trabalhos ao Deputado Átila Lira,
que concedeu a palavra ao Senhor Roberto Frederico
Merhy para sua explanação. Em sua fala, o Senhor
Roberto Frederico pediu à Comissão que apresentas
se proposição à Casa que garantisse o repasse de
verbas às universidades estaduais e municipais. Pas
sando à fase de debates, o Deputado Átila Lira conce
deu a palavra aos oradores inscritos. O Deputado Wil
son Santos elogiou o trabalho de interiorização do en
sino superior que as universidades estaduais e muni
cipais vêm realizando em seu estado. O Deputado
Clementino Coelho criticou a proposta apresentada
pelo Senhor Roberto Frederico Merhy, alegando que
ela' não considera as desigualdades regionais entre
as universidades, sobretudo em relação aos estados
do Nordeste. Fizeram uso da palavra também os De
putados Celcita Pinheiro, Padre Roque, Iara Bernardi,
Ivan Valente, Salomão Gurgel, Gilmar Machado, João
Grandão e Átila Lira. Por concessão do Plenário, fala
ram os Senhores José Walter da Fonseca, Mohamed
Habib, Leocádia A. P. Leme, Nara Maria Kuhn Gocks,
Rui Rizzo, Amo Rieder. O orador usou da palavra para
suas considerações finais. Nada mais havendo a tra
tar, o Deputado Átila Lira agradeceu a presença de to
dos e encerrou a reunião às dezessete horas e nove
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minutos, antes convocando os membros da Comis- nesta reunião, solicito a V.Exa que os senhores reito-
são para reunião ordinária a realizar-se no dia vinte e res presentes participassem do debate, dando sua
dois de agosto, quarta-feira às nove horas, no Plená- opinião e interpelando eventualmente o expositor,
rio 10 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, para para que o debate seja mais rico e variado.
constar, eu, Carla Rodrigues de Medeiros Tavares, A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pinhei-
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e ro) - Será concedido, Deputado Padre Roque. Após a
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado exposição do convidado, os Deputados falarão. Depois
Átila Lira, e publicada no Diário da Câmara dos De- passaremos a palavra aos reitores a fim de que usem,
putados. da mesma forma, os 3 minutos para interpelar.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi- Concedo a palavra, por 20 minutos, ao primeiro
nheiro) - Declaro abertos os trabalhos da presente expositor, Sr. Roberto Frederico Merhy.
reunião, destinada ao debate sobre as dificuldades fi- O SR. ROBERTO FREDERICO MERHY - Muito
nanceiras enfrentadas pelas universidades públicas, obrigado, Deputada Celcita Pinheiro.
estaduais e municipais, em decorrência das reduções Em nome da ABRU EM, agradeço à Comissão o
das verbas públicas a elas destinadas. espaço que nos é concedido, bem como aos Srs. Par-

Informo ao Plenário que o Reitor da Universida- lamentares, que nos dão a honra de assistir a nossa
de de Passo Fundo e Presidente da COMUNG, Sr. exposição.
limo Santos, e o Presidente da Associação Brasileira Quero registrar a presença de reitores das uni-
das Universidades Comunitárias (ABRUC), Sr. Antô- versidades estaduais e municipais do País, inclusive
nio Carlos Caruso Ronca, convidados a participar alguns representando sistemas estaduais, como é o
como expositores desta audiência, enviaram à Secre- caso de professores do sistema paulista, o CRUESp,
tária da Comissão correspondência relatando a im- e do sistema catarinense, a CAF.

possibilidade de comparecimento. Srs. Deputados, a ABRUEM, Associação Brasi-
Convido para tomar assento à mesa, como ex- leira de Reitores das Universidades Estaduais e Mu-

positor, o Sr. Roberto Frederico Merhy, Presidente da nicipais, é composta pelas 39 universidades estadua-
Associação Brasileira de Reitores das Universidades is e municipais existentes no País, distribuída em 17
Estaduais e Municipais - ABRUEM. Estados.

Antes de conceder a palavra ao expositor, cha- Como Presidente da Associação, acompanha-
mo a atenção dos presentes para as regras regimen- mos de perto o crescimento do ensino superior esta-
tais que regularão o andamento dos trabalhos. dual e municipal em nosso País. Recentemente, o

O tempo concedido ao expositor será de até 20 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
minutos, não podendo ser aparteado. Terminada a ex- nais (INEPE) publicou uma série de dados estatísti-
posição, iniciaremos os debates, sendo que os Srs. cos que englobam o período de 1980 a 1999 e dados
Deputados interessados em interpelarem o expositor que registram a evolução do número de instituições
deverão inscrever-se previamente, de preferência os de ensino superior e dos cursos existes no País, das
membros desta Comissão. Cada Deputado inscrito matrículas, de alunos ingressantes e concluintes, de
terá o prazo de 3 minutos para formular suas conside- professores, funcionários, vagas oferecidas, inscri-
rações ou período de esclarecimentos sobre o assun- ções do vestibular por tipo de instituição, área de co-
to da exposição, estritamente, dispondo de igual tem- nhecimento, Estados e regiões.
po para a resposta. Serão permitidas a réplica e a tré- Nós resumimos em um documento, que será
plica pelo prazo de 3 minutos. Não é permitido ao ora- distribuído aos Srs. Deputados, com dezenove qua-
dor interpelar quaisquer dos presentes. Esclareço dros, alguns dados que demonstram a atuação, a par-
que a reunião está sendo gravada para posterior ticipação e o crescimento do segmento formado pelas
transcrição e, por isso, solicito que todos falem ao mi- instituições estaduais e municipais de ensino superior
crofone. público brasileiro.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sra. Pre- Por exemplo, com relação à evolução da matrí-
sidenta, peço a palavra pela ordem. cuia total existente no País, enquanto no ensino supe-

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi- rior houve um crescimento, de 1980 a 1998, de 54%
nheiro) - Tem V.Exa a palavra. em média, as federais cresceram 29%; as instituições

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sra. Pre- de ensino privado 49%, e as estaduais e municipais
sidenta, devido à presença de poucos Parlamentares 125,7%. Com relação ao número de concluintes:



OUlUbro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 49703

21,2%, é a média nacional; as federais cresceram ram em número de alunos matriculados, em número
15,9%; as instituições privadas 15,7%; e as institui- de concluintes, em inscrições no vestibular e em in-
ções estaduais e municipais 49,4%. Inscrições no gressos pelo vestibular. Hoje, já formamos mais alu-
vestibular: cresceram 115,1 %, enquanto a média no nos no sistema estadual e municipal do que no siste-
ensino superior brasileiro foi de 58,5%. Evolução dos ma federal; já temos mais alunos ingressando no en-
ingressos pelo vestibular: cresceram 93,6%, o maior sino superior estadual e municipal do que no ensino
índice apresentado. A média brasileira é de 82%. Re- superior federal. Em 1998, 107 mil ingressaram no
lação concluintes/ingressos: apresentaram 80,6% de ensino estadual e municipal, contra 89 mil no sistema
índice. Isso significa que 80,6% desses estudantes federal.
que ingressam nas universidades estaduais, quatro O segmento das instituições estaduais e munici-
anos depois, em média, concluem seus estudos. A pais foi o que mais aumentou a participação relativa
média brasileira é de 64,3%; as federais, 67,9%, e as nos indicadores de desempenho apresentados e for-
universidades particulares 57%. Apresentamos a me- necidos oficialmente pelo INEPE.
Ihor relação professor por aluno dentro do ensino pri- As instituições estaduais e municipais já ultra-
vado: 10,4% alunos para cada professor. Em relação passaram as federais em número de concluintes e de
ao total de matrículas no ano de 1999, apresentamos ingressos pelo vestibular, sendo hoje as principais
um número absolutamente semelhante ao das uni- responsáveis pelo crescimento do ensino superior
versidades estaduais. Somos responsáveis pelos público no País. O segmento das instituições estadu-
2.204 cursos existentes no setor público de formação ais e municipais é o que apresenta maior relação con-
de professores - área de atual relevância -, enquanto c1uintes por ingresso, o que permite deduzir que é o
as universidades estaduais e municipais são respon- que possui menor índice de evasão dentro do sistema
sáveis por aproximadamente 1.260. Enquanto o setor de ensino superior.
público atende 22°/~ do !otal das matrí~ulas do~ ?ur- As instituições estaduais e municipais são as
sos noturnos, as univerSidades estaduais e mU.n1clpa- responsáveis pelo maior número de matrículas no en-
is são responsávei~ ~or 15% do total. .Ou seja, d?s sino superior público no que se refere à formação de
~2% ~ue ~ setor publico ~etém, 1~:o ~Izem respeito docentes para o ensino básico e, juntamente com as
as universidades estaduais e muniCipais. instituições federais de ensino superior, detêm o mai-

Alguns dados se seguem em relação às matrí- or número de matrículas ofertadas no Brasil, inverten-
cuias públicas diurnas e noturnas no Nordeste, no do-se os índices da oferta geral. O sistema público é
Sudeste e distribuição geográfica das instituições. superior ao sistema privado no que diz respeito à for-

Eu gostaria de salientar alguns quadros que re- mação de professores.
velam o que está acontecendo neste País em termos Na oferta do ensino noturno - elemento funda-
de interiorização. mental para o atendimento da população trabalhadora

Dos 3.494 cursos públicos existentes no País, deste País - as instituições estaduais e municipais res-
as universidades federais são responsáveis por 1.721 pondem por 68,12% das matrículas públicas no Brasil.
e as universidades estaduais por 1.773. Entretanto, Temos sido os principais responsáveis pela inte-
enquanto temos apenas 314 cursos nas capitais e as riorização do conhecimento em quase todo o território
universidades federais detêm 956 cursos, no interior, nacional, pois, como é sabido, as universidades fede-
765 são de responsabilidade das universidades fede- rais atuam predominantemente nas capitai brasilei-
rais e 1.459 são de responsabilidade das universida- ras, enquanto as instituições privadas se concentram
des estaduais e municipais. nas regiões Sul e Sudeste do País.

Em termos dos Municípios atendidos por cursos Com relação às demais regiões do País, o ensi-
superiores públicos em nosso País, dos 326 Municípios no superior praticado pelas instituições estaduais e
brasileiros que são atendidos por cursos públicos, 289 municipais é superior à soma do ensino praticado pe-
estão localizados no interior. Dos 289 Municípios do in- las instituições federais e pelas universidades priva-
terior que detêm curso superior, 250 são atendidos pe- das. Estamos com quase 55% de todo o ensino supe-
las universidades estaduais e municipais; enquanto que riar feito no interior deste País, com exceção das re-
o sistema federal atende apenas 39 Municípios. giões Sul e Sudeste.

Se analisarmos rapidamente esses quadros, A análise efetuada rapidamente permite afirmar
chegaremos a algumas conclusões: as instituições que o perfil da maioria das instituições estaduais e
estaduais e municipais de ensino superior foram per- municipais no Brasil é forjado em um modelo demo-
centualmente, de 1980 a 1999, as que mais cresce- crático interiorizado, compromissado com o desen-
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volvimento dos Estados e responsável pela descen
tralização e redistribuição do ensino superior público
no Brasil. Entretanto, apesar do crescimento apresen
tado, as universidades estaduais e municipais vêm
encontrando sérias dificuldades para continuar de
sempenhando com qualidade seu papel de principal
agente transformador das regiões onde atuam, devi
do à falta de recursos financeiros ocasionada por re
duções nas verbas públicas a elas destinadas.

Apesar dos esforços empreendidos ao longo
dos anos pelos Estados e Municípios, que vêm tendo
cada vez mais ampliadas suas responsabilidades
pela obrigatoriedade da universalização do ensino
fundamental e permanente expansão do ensino mé
dio, o esgotamento financeiro dos mesmos tem impe
dido um maior investimento no ensino superior. As
instituições têm buscado complementar seus orça
mentos junto à comunidade através da prestação de
serviços e de convênios de naturezas diversas, mas
não têm conseguido captar recursos nos montantes
necessários ao pleno desenvolvimento de suas ativi
dades.

Saliente-se que embora o ensino superior seja
constitucionalmente responsabilidade da União, ne
nhuma verba federal tem sido destinada orçamentari
amente às universidades estaduais e municipais, em
prejuízo não só dessas instituições, mas dos Estados
e Municípios que as mantêm se comparados com ou
tros que pouco ou nada investem nessas áreas.

Srs. Deputados, pelo exposto - e é este o motivo
da nossa presença - solicitamos da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto o apoio necessário e
imprescindível para dois pontos: primeiro, garantir no
Orçamento Geral da União uma dotação orçamentá
ria para as instituições estaduais e municipais de en
sino superior, calculada com base em um determina
do valor por aluno matriculado no ano anterior; segun
do, garantir, em igualdade de condições, a participa
ção das instituições estaduais e municipais de ensino
superior em todos os programas federais que benefi
ciem o ensino superior público no País.

Com relação ao primeiro item, gostaria de sali
entar alguns pontos que considero fundamentais. Pri
meiro', não desejamos retirar nenhum tostão da verba
destinada às instituições federais de ensino superior,
que já é escassa para o desenvolvimento de suas ati
vidades. Entretanto, não entendemos como justo,
apesar de sermos os principais responsáveis pelo
processo de interiorização do conhecimento no Pais,
não receber nenhum tostão de verba orçamentária do
Governo Federal.

A nossa proposta, Srs. Deputados, é o estabele
cimento de uma verba orçamentária equivalente a mil
reais por ano, por aluno matriculado no ano anterior,
de cada instituição de ensino superior estadual e mu
nicipal. Esse valor corresponde a aproximadamente
15% do que nossos Estados gastam com o ensino su
perior. Então, estamos pedindo ajuda do Governo Fe
deral num montante correspondente a aproximada
mente 15%.

Entregaremos aos Srs. Deputados um docu
mento em anexo contendo a sugestão de que esses
recursos sejam derivados da dívida dos Estados para
com a União. Cada um dos nossos Estados paga um
montante da divida adquirida com a União, que é mui
to superior aos 400 milhões de reais por ano que es
tamos requerendo. A idéia apresentada num antepro
jeto de lei, que esperamos ser acatada pelos senho
res, seria que parte dessa divida componha um fun
do, independente dos recursos que o MEC já tem,
que sirva para retornar às universidades estaduais e
municipais, calculado com base em mil reais por alu
no/ano. Saliento que a União gasta com o ensino su
perior federal em torno de 8 bilhões de reais por ano.
O que estamos pedindo soma 400 milhões, aproxima
damente 5% para ajudar as 39 universidades estadu
ais e municipais do nosso Pais.

Não desejamos privilégios, apenas pretende
mos ter reconhecida nossa participação e a importân
cia no desenvolvimento do ensino superior público
nacional. Temos o mesmo status das demais institui
ções públicas de ensino superior. Fornecemos o mes
mo grau acadêmico. Formamos, com a mesma quali
dade das universidades federais, os profissionais que
o Brasil precisa. E destaco: somos responsáveis por
86,5% dos cursos públicos ofertados no interior do
Pais. Somos competentes no que fazemos e estamos
demonstrando isso há muito tempo.

Era essa minha intervenção. Estou à disposição
para esclarecer qualquer dúvida, tendo em vista o
tempo de que dispomos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Agradecemos ao Prot. Roberto Frederico, que presi
de a Associação Brasileira de Reitores das Universi
dades Estaduais e Municipais, a exposição.

Os demais expositores não puderam compare
cer, como explicado anteriormente. Vamos passar a
palavra inicialmente aos Deputados, conforme nor
mas regimentais. Em seguida, teremos também a
participação do público presente. Pedimos que façam
blocos de três Deputados.

Com a palavra o Deputado Wilson Santos.
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O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Sr. Coloco-me à disposição para qualquer contri-
Presidente, em primeiro lugar, parabenizo a Comis- buição.
são pela realização desta audiência. Em segundo lu- O reitor ainda não chegou.
gar, assino as palavras do Reitor Roberto Frederico O SR. ROBERTO FREDERICO MERHY - O
Merhy. Os Deputados Estaduais acabam exercendo vôo do Reitor, Sr. Amo Rieder, estava previsto para as
uma pressão muito forte sobre a universidade estadu- 14h30min. Deve ter sofrido algum atraso.
aI. No Mato Grosso, a universidade está presente em O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Nes-
mais de oitenta Municípios. Há mais de vinte projetos ses Estados periféricos, os vôos sempre atrasam.
aprovados autorizando a criação de universidades Portanto, conte conosco. A UNEMAT é um
estaduais em mais vinte Municípios. O que o Reitor exemplo de interiorização. Ensino, pesquisa e exten-
disse é uma legítima verdade. As universidades esta- são: este é o trinômio que as universidades devem
duais - não falo das municipais, porque não há ne- desempenhar. Porém, se não estão conseguindo pa-
nhuma em meu Estado - realmente têm sido a cara gar nem professor, como falar em pesquisa e exten-
do interior. Onde a federal não quer ou não pode ir, a são? Não posso sonhar com uma universidade que
estadual tem ido. O Poder Legislativo tem uma rela- só fala em ensino. Ela tem de ter condições de propa-
ção muito próxima com as universidades estaduais. gar a extensão e a pesquisa.

Os Deputados Estaduais estão apresentando Parabéns ao Dr. Roberto Merhy e aos demais
novos projetos, autorizando o Executivo estadual a heróis reitores de universidades estaduais e munici-
expandir cada vez mais as universidades. É justa a pais. São heróis, porque comem o pão que o diabo
criação de uma rubrica no Orçamento Geral da União. amassou. No Mato Grosso, o Governo não repassa
A Deputada Celcita Pinheiro e eu, do Estado do Mato às universidades o valor estabelecido de 1,5%. Dá o
Grosso, colocamo-nos à disposição para intermediar que quer, quando e da forma que quer. É uma pena.
esse primeiro contato da Associação com o Presiden- Não pertenço a esta Comissão, apesar de ser
te da Comissão do Orçamento, Senador Carlos Be- professor. Mas VExa tem todo meu respaldo. Estare-
zerra, para o ano que vem. mos à disposição de VExas. no sentido de fazer o

Parabéns a VSa., Reitor Roberto Merhy. O que possível para aproximar a Associação do Presidente
a Associação pleiteia é justo. A qualidade realmente é da Comissão de Orçamento.
equiparada. A única faculdade para indígenas no Bra- Por fim, agradeço ao meu irmão, pernambucano
sil é a universidade estadual do Mato Grosso, em Bar- arrojado, futuro Governador de Pernambuco, se Deus
ra do Bugres, onde já estudam duzentos índios. A uni- quiser, Deputado Clementino Coelho, que me conce-
versidade federal não teve condições de oferecer um deu este aparte.
curso a eles. Muito obrigado.

A universidade estadual fez enorme sacrifício e O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) _
está lhes oferecendo o curso superior, formando Com a palavra o Deputado Clementino Coelho.
mão-de-obra qualificada nas nações indígenas. Ses- O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO _
senta por cento de índios mato-grossenses freqüen- Deputado Wilson Santos, peço a VEx" que aguarde
tam o curso, que é aberto ao Brasil inteiro. O primeiro um pouco para ouvir o que tenho a dizer. Sr. Presiden-
curso na área ambiental do Centro-Oeste também é te, senhor expositor, nem tudo é o que parece.
oferecido por aquela universidade, que oferece tam- Reitor Roberto Merhy, a tese que VExa traz a
bém cursos como Direito, Arquitetura etc. esta Comissão é bem ace~a. Há quinze dias, debate-

Sr. Roberto Merhy, não tenho nada a acrescen- mos com o Ministro Paulo Renato o veto presidencial
tar ao que VEx" disse. Na condição de Deputado à questão do PNE, que faculta a parceria entre as uni-
Estadual, ajudei o instituto a se transformar em uni- versidades federais e estaduais e o aumento do per-
versidade. A universidade estadual tem desempenha- centual da inserção pública versus privada, de 25
do papel extraordinário, especialmente de interioriza~ para 40. Vou ser franco e sincero: VExa está apresen-
ção do ensino superior no Estado do Mato Grosso. E tando um problema que já é uma desigualdade. Em
assim é no Brasil afora. Faz por merecer, há muito meu Estado, Pernambuco, existem 14 autarquias mu-
tempo, o reconhecimento do Governo Federal. nicipais. Isso gera uma questão de discriminação, de

Esse volume pretendido é algo razoável, não é desigualdade, de tratamentos não equânimes e eqüi-
esdrúxulo, radical ou exuberante; representa apenas tativos perante a Constituição, ou mesmo perante o
5% do que é destinado à universidade federal. ensino. O Brasil é desigual. A universidade estadual de
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São Paulo sozinha é maior do que todo o sistema fede
ral. Apenas uma universidade de São Paulo é maior do
que todas as universidades federais do Brasil.

Portanto, o critério adotado privilegia o Estado
de São Paulo, o Sul e o Sudeste. Não podemos acei
tar isso de forma alguma. O Sul e o Sudeste têm con
dições de dar sustentação às universidades estadua
is e municipais. Mas o Nordeste, o Centro-Oeste e o
Norte estão sendo marginalizados, porque os Esta
dos não têm capacidade de fazer o que São Paulo e
Paraná fizeram pela suas universidades estaduais.
Não podemos aceitar isso. Que Brasil é esse que que
remos construir?

A idéia é válida, se V. Exa incorporar - com a au
toridade que tem e conhece melhor do que eu esse
problema - o princfpio do FUNDEF, salientado pelo
Ministro como devendo ser vinculado com responsa
bilidade. Então, vamos utilizar recursos federais para
ajudar as universidades estaduais e municipais das
regiões mais pobres. E não vamos adotar o critério
per capita por aluno. Isso é o conto-do-vigário para o
Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Não podemos mais
aceitar isso, rep~o.

O Governo Federal nos discrimina. A parte aca
dêmica, que tem conhecimento disso, quer manipular
essa idéia? Não dá. Sinto-me revoltado. Vemos que a
discriminação do Nordeste, do Norte e do Cen
tro-Oeste parece fazer parte do DNA da Federação.
Não é possível ficar assistindo a essa discriminação.

A idéia de V.Exa é bem-vinda, mas precisa se
adaptar ao critério de justiça: tratar os desiguais desi
gualmente. Que ela nasça com o mesmo princfpio do
FUNDEF, ou seja, ajudar os Estados mais pobres, as
universidades municipais e estaduais mais pobres.
São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e outras re
giões foram privilegiadas ao longo da história deste
País, onde se concentrou toda a infra-estrutura, seja
física, educacional, intelectual ou financeira.

Perdoem-me a exaltação, mas não é possível
engolir isso. Vamos defender sua tese, mas não com
o critério per capita, porque para nós vão continuar
sobrando as migalhas de sempre. Eles comem o bolo
todo e vamos nos alimentar das migalhas. Federação
não é isso. Unidade de um país não é isso, sobretudo
no século XXI, quando educação faz a diferença, uni
versidade faz a diferença.

Verificamos, nas estatísticas dos índices de vio
lência, que os homicfdios são praticados por pessoas
que não freqüentaram o ensino superior. A inserção
brasileira universitária é um vexame, é vexatória, é
pior do que em países pequenos da América Central
ou de republiquetas.

O Nordeste tem um terço da população brasilei
ra. A soma da população do Centro-Oeste e do Norte
representa 50% deste País. Já existe um apartheid. A
tese é bem-vinda, porém, vamos adequá-Ia. Vamos
privilegiar aqueles que não têm.

O Estado de Minas Gerais tem quatorze univer
sidades federais. Só o orçamento do MEC para as
universidades federais de Minas Gerais é o dobro da
quele destinado ao Nordeste; só o orçamento de uma
universidade estadual de São Paulo representa o sis
tema de universidades federais públicas de todo o
País. Alguma coisa está errada.

O Estado de São Paulo não pode representar
50% de tudo neste País. Enquanto não mudarmos
essa política, vamos continuar na mesma batida. Não
é isso que queremos; nem eu nem o senhor. É justo
apoiarmos a autarquia municipal, as universidades
estaduais, mas com critério, justiça e eqüidade.

O modelo brasileiro é concentrador em qualquer
setor, área, tema. E está deformado. Então, se os se
nhores, que são da área acadêmica, não nos ajudarem
a consertar esse modelo, não vamos a lugar algum.

Peço desculpas pela exaltação, porque não dá
para aceitar isso.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Com a palavra a Deputada Celcita Pinheiro.

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO 
Peço desculpas por ter me ausentado. Estava na Co
missão dos transgênicos, da qual sou titular, pois tive
de votar os requerimentos.

Cumprimento o Sr. Roberto Merhy pela sua
manifestação. De acordo com o que analisamos nos
quadros apresentados, as universidades estaduais
e municipais têm contribuído muito para a qualifica
ção do povo brasileiro. Ainda as defendo por causa
da interiorização. Esse fator pesa muito para as uni
versidades.

Com o Plano Nacional de Educação, que objeti
va qualificar o professor, essas universidades estão
contribuindo para que isso aconteça. Nós, professo
res, temos de trabalhar durante o dia todo e ainda so
bra o período noturno para estudar.

Sou defensora da educação pública. Já estava
trabalhando para isso. Coloco-me à disposição de
V. Exas. para trabalharmos junto ao Ministério de Edu
cação.

Gostaria de saber qual a contribuição que nós,
Parlamentares, podemos dar para as universidades
municipais e estaduais. Quero sair desta audiência
pública com algo positivo a respeito do que vamos fa-



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 49707

zer para contribuir com as universidades municipais e
estaduais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Com a palavra o Prof. Roberto Frederico Merhy.

O SR. ROBERTO FREDERICO MERHY - Em
primei ro lugar, gostaria de agradecer ao Deputado
Wilson Campos as palavras. S. Exa somou-se à nossa
luta.

Deputado Clementino Coelho, a proposta foi
discutida pelos 39 reitores de todas as universidades
estaduais e municipais existentes no País. Buscamos
na ABRUEM um critério justo em termos de distribui
ção de verbas. Sobre o que o Deputado mencionou a
respeito de São Paulo, diria que é verdadeiro, ou par
cialmente verdadeiro, principalmente no que diz res
peito à área de pós-graduação no País. São Paulo
tem excelência e volume muito grande de universida
des. Aliás, há professores presentes representando
universidades paulistas. Talvez eles possam falar com
mais propriedade do que eu sobre os dados de São
Paulo.

É uma pena não estar presente quem falou isso
na reunião na semana passada, em Fortaleza, no
Encontro de Reitores. A universidade estadual do Pia
uí tem 23 mil alunos de graduação, distribuídos pelo
interior de todo o Estado. A universidade estadual do
Piauí tem mais alunos - sou do Paraná - do que cada
uma das cinco universidades paranaenses, isolada
mente. Só que no Piauí existe uma; no Estado do Pa
raná há cinco. A un iversidade do Piauí é uma das mai
ores do Brasil em termos de número de alunos.

A universidade estadual do Ceará - foi citado o
número no Encontro de Reitores - é de grande porte
em relação ao número de alunos de graduação.

Quando escolhemos o índice ou a unidade de
medida para fornecer verba, o aluno de graduação é
exatamente para premiar as universidades - não é
caso de premiar as Regiões Norte ou Nordeste com
critérios diferenciados -, principalmente porque hoje
elas não são pequenas, com mil, dois mil alunos.
Algumas são pequenas, porque têm apenas dois a
quatro anos de existência. Todavia, a grande maioria
das universidades e das instituições de nível superior
do Norte e Nordeste tem crescido muito e já se equi
para, em número, às universidades do Sul e do Su
deste.

Se V. Exa comparar os quadros que distribuímos,
verá que, nos quadros 12 e 13 há aproximadamente o
mesmo número de matrículas. Esses dados são ofici
ais, referentes ao ano de 1999. Se V.Exa observar o
quadro 12, verá que no Nordeste há um total de 244
mil alunos matriculados no ensino superior de gradu-

ação. No quadro do Sudeste, vai verificar que o núme
ro é um pouco maior: 293 mil alunos. Mas não é o do
bro ou o triplo de São Paulo. É todo o Sudeste, em que
estão incluídos os Estados de Minas Gerais, São Pa
ulo e Rio de Janeiro. Então, os dados são aproxima
damente compatíveis.

Na realidade, a unidade de medida apresentada
prevê aquilo a que o Deputado se referiu: um valor
que possa ser mensurado facilmente e que premeie o
esforço das universidades que estão crescendo nos
Estados. O que está crescendo muito no Sudeste é a
participação do segmento privado e não do segmento
público. É evidente que gostaríamos de ter o orça
mento e a competência, em termos de pós-gradua
ção e de pesquisa, das universidades paulistas.

Contraria-se a primeira pretensão das universi
dades paulistas: que seja levado em consideração o
bojo de todos os alunos, pós-graduação junto. O nú
mero de alunos de graduação da UNICAMp, por
exemplo, cujos professores estão aqui, é pequeno, é
igual ao número de alunos de pós-graduação. Na rea
lidade, só contaria metade, o aluno da graduação. O
aluno da pós-graduação é outro compromisso da uni
versidade paulista.

É isso que gostaria de justificar, Sr. Deputado.
Foi realizada uma discussão que contou com a parti
cipação de todos os reitores, inclusive os das univer
sidades do Norte e do Nordeste. Estou vendo aqui al
guns reitores das universidades do Pará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul; enfim, uma série de reitores não de
universidades menores ou de menor importância.
São universidades que, aí sim, com relação a alguns
critérios de distribuição de verbas para determinados
programas federais, ficam absolutamente alijadas,
porque não se leva em conta nesses programas 
esse seria o item b do nosso pleito - a vocação regio
nal que essas universidades estão desempenhando
por todo este País. Também não se leva em conta o
trabalho de interiorização, o trabalho realizado na for
mação de professores, mas, muito em especial e par
ticularmente, o número de doutores, a produção cien
tífica.

Portanto, trata-se de uma tentativa, por parte do
MEC, de "modelizar" as universidades brasileiras 
concordo em gênero, número e grau com o Deputado
-,baseado em critérios que a grande maioria das uni
versidades públicas brasileiras não pode alcançar.

No que diz respeito ao critério apresentado, nú
mero de alunos, hoje temos universidades de todas as
regiões do País trabalhando de uma forma mais ou
menos compatibilizada com relação a esse dado. Não
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existe, por parte das universidades de São Paulo, do
Paraná e de Santa Catarina, predominância nesse ín
dice que está sendo computado, por exemplo, com re
lação a nenhuma universidade do Norte, do Nordeste,
do Centro-Oeste etc. Esse critério foi utilizado numa
tentativa de se homogeneizar os procedimentos.

Com referência a Minas Gerais, e V.Ex" mencio
nou muito especialmente, de fato, há alguns anos,
42% de toda verba destinada ao ensino superior do
País - verba federal destinada a instituições federais
- ficam em três Estados: Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e Rio de Janeiro. Mas nenhuma das instituições
estaduais e municipais desses Estados recebe um
tostão dessa verba! Na realidade, as instituições esta
duais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro - o Rio
Grande do Sul não tem, está criando a primeira agora
- não contam com nenhum centavo de auxílio federal
para desenvolvimento de suas atividades.

Deputada Celcita Pinheiro, respondendo à per
gunta de V.Exa sobre o que podemos fazer agora,
nós, das universidades, ainda temos uma luta muito
grande pela frente. Essa luta seria tremendamente fa
cilitada se esta Comissão de Educação acompanhas
se nossa tese, mesmo que discutindo alguns critérios
- estamos sempre abertos à discussão; quem não re
cebe nada está aberto à discussão sempre -, mesmo
discutindo alguns valores. O que poderia acontecer,
Deputada, e é o que esperamos desta Comissão, e
até para evitar - os senhores conhecem bem o que
vou dizer - eventuais ciúmes de paternidade de proje
tos do Deputado tal que não agrada outro partido, ou
tra bancada ou outro Estado, seria a Comissão en
campar essa idéia, discuti-Ia e apresentar - não sei
se isso é possível, imagino que sim - um projeto de lei
ou alguma coisa no sentido de, enquanto Comissão,
institucionalizá-Ia para o bem do ensino superior pú
blico neste País. Essa é nossa expectativa.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Sr. Presidente, peço a palavra para a réplica, à qual
regimentalmente tenho direito.

Dr. Roberto Merhy, um assunto tão complexo
como esse não pode basear-se apenas em um crité
rio. Deve haver vários outros critérios, análises e in
junções, até porque hoje é do conhecimento da socie
dade brasileira que a universidade federal está des
mantelada, desassistida. Não fosse esta Comissão,
que vem colocando em prática a emenda da
ANDIFES, algumas universidades já teriam parado!
Não dá para entender a forma como o Presidente da
República trata o ensino público, seja municipal, esta
dual, municipal, sendo S.Exa egresso de uma univer
sidade pública, professor, conhecedor de toda a dialé-

tica e problemática do ensino superior do Brasil, do
ensino público versus privado. Isso nos deixa bastan
te preocupados. Sabemos que não há recursos para
tudo. Seria bom se houvesse. Na hora em que a gente
quer priorizar, acho justo assistir instituições munici
pais e estaduais, sobretudo as municipais. Vemos jus
tamente o flagrante da ausência, da omissão, da falta
de Governo Federal, que não está cumprindo a Cons
tituição.

O SR. ROBERTO FREDERICO MERHY - Nes
se caso, as estaduais também.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO
Perfeito. Também as estaduais. Não estou dizendo
que não sejam. Mas se consultarmos o nível de gravi
dade, verificaremos que é maior no Município, que
deveria estar-se preocupando com o ensino funda
mentai e tem menos recursos e estrutura do que o
Estado, que é um conjunto de Municípios. Precisa
mos analisar essas sutilezas.

Vários Deputados do Sul e do Sudeste chega
ram a dizer: No meu Estado, há Municípios tão pobres
quanto os do Nordeste. Por que não recebem verba
do FUNDEF? Porque não há recursos para todo mun
do! É a mesma coisa: existem instituições de ensino
superior municipais e universidades estaduais no
Brasil todo, mas não existe dinheiro hoje para todo
mundo. Então, temos de partir de um critério!

Será que o Estado de São Paulo não tem mais
condições? Não por ser São Paulo, mas porque a Na
ção, os Governos investiram, ao longo dos anos, em
infra-estrutura, em política industrial e científica e tec
nológica. Foi escolhido São Paulo, poderia ter sido es
colhido o Acre. Mas não foi. O Nordeste, nos séculos
XVIII e XIX, era a primazia, o centro de excelência cul
tural, social e econômica. Nós ficamos para trás por
quê? Por obra do Divino Espírito Santo? De São Pe
dro? Não. Por decisões de políticas públicas que privi
legiaram outra região.

Se houvesse dinheiro para todo mundo, não
precisaríamos vir para cá. Havendo dinheiro, atende,
e está todo mundo satisfeito. Viemos para cá justa
mente para administrar a escassez com justiça, com
critério, com eqüidade. Então, o projeto faz sentido,
mas o faz se reconhecer essas peculiaridades, essas
dificuldades que V.Sas. conhecem melhor do que nós.
O que é melhor? Criar um programa piloto, como é o
FUNDEF. Ele só atende a oito Estados. Vamos criar o
FUNDEF, ao contrário, para o ensino superior, para
dar uma inserção universitária maior no Nordeste, no
Norte e no Centro-Oeste! Vamos criar o FUNDEF do
ensino superior para melhorar qualitativamente, por
que não dá para comparar a UNICAMP com a Univer-
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sidade Estadual do Piauí ou com a minha. Não dá.
Não podemos querer tratar a coisa linearmente, por
que há até a questão da qualidade. O Piauí pode ter
23 mil, mas e a qualidade e os aparatos tecnológicos
que V.Sas. têm? Garanto que seu filho não vai se for
mar na Universidade Estadual do Piauí! Não vai! Mas
o senhor o manda para a universidade estadual de
São Paulo.

O SR. ROBERTO FREDERICO MERHY - Dos
meus três filhos, dois são formados e um é aluno da
universidade que eu tenho a honra de dirigir, que é a
Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma univer
sidade do interior do Estado do Paraná.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Está bem, mas não dá para comparar Paraná com Pi
auí, nem com Pernambuco. Não dá!

Não adianta a gente querer aqui simular; temos
de ser realistas, objetivos! Essa é a verdade. O projeto
faz sentido? Faz. Mas não pode ser abrangente. Ele
tem de nascer dentro da realidade: a realidade do
Orçamento, do País, da desigualdade existente no
País, a desigualdade das instituições.

O Paraná tem muito mais recurso para poder as
sistir as suas instituições de ensino superior ou até
para preencher a lacuna que o Governo Federal não
cumpre! São Paulo também tem. Mas Pernambuco
não tem, Piauí não tem, Acre não tem e outros não
têm! Essa é a realidade. Não podemos querer trazer
um problema e dizer simplesmente que é universitá
rio. Não. É um problema nacional, do ensino superior
nacional, e temos de analisá-lo na sua amplitude! E aí
quero ver São Paulo bancar. Se São Paulo bancar
isso, nasce o projeto piloto assistindo as regiões, os
Estados e os Municípios mais carentes. Depois,
quando houver recurso, atenderá todo mundo.

O SR. ROBERTO FREDERICO MERHY - Sr.
Presidente, só um último esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) - No
final, depois da participação dos outros três Deputa
dos que estão inscritos.

Com a palavra o Deputado Padre Roque.
Vou pedir mais uma vez aos Deputados que se

atenham ao tempo, porque ainda teremos a participa
ção de reitores e professores.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sr. Presi
dente, agradeço a V.Exa por essa recomendação,
mas é bom que nos lembremos sempre disso no co
meço, senão alguém toma a palavra e, infelizmente,
fica praticamente monopolizando todo o debate.

Gostaria de, primeiro, saudar o Prof. Roberto
Frederico Merhy, Reitor da minha universidade, de

onde estou apenas licenciado, mas ainda faço parte
do seu corpo docente. Sinto-me muito feliz pelo bri
lhantismo da exposição de V. Exa , que apresenta nes
ta Comissão um documento muito bem elaborado,
com observações muito apropriadas e uma solicita
ção bem concreta, bem formulada. Podemos concor
dar com ela ou divergir dela, mas, de qualquer manei
ra, quero ressaltar a qualidade de sua intervenção
nesta reunião de audiência pública.

Farei um breve comentário.
Sinto-me muito feliz de finalmente, depois de

seis anos - já no sétimo do meu mandato - debaten
do sobre o ensino superior no País, principalmente o
ensino superior público, termos oportunidade de ouvir
os reitores das universidades federais e debater al
guns assuntos. Há duas ou três semanas ouvimos os
reitores das universidades particulares e, agora, esta
mos debatendo com os reitores da ABRUEM, Associ
ação Brasileira de Reitores das Universidades Esta
duais e Municipais. A constatação é sempre a mes
ma: o Governo Federal, que constitucionalmente de
veria ser responsável por toda a educação superior
do País, não assume. Lamentavelmente, há duas se
manas, depois de ene tentativas - tivemos a presen
ça do Ministro Paulo Renato -, mais uma vez, S.Exa

deixou bem claro que as coisas vão permanecer
como estão, pelo menos durante o ano de 2002. Por
tanto, não haverá nenhum centavo a mais para o ensi
no superior público do País, a não ser que se encon
trem outras fórmulas. Mas não existe mágica em con
tabilidade, não existem tampouco fábricas de dinhei
ro, a não ser nos Estados Unidos, e por isso mesmo é
que nós pagamos o pato há tantos anos. Eles fabri
cam o dinheiro, dão o valor real a sua moeda e nós te
mos de nos adequar ao prato. Por isso, pagamos um
pato que não roubamos e que não queremos comer.

De qualquer forma, o que está acontecendo
aqui é muito bom. Eu já aprendi uma coisa neste País:
quando se começa a debater um assunto e se contí
nua, apesar de muitas vezes parecer não avançar,
depois de cinco, seis, oito, dez anos... É exatamente
esse o tempo. Eu tenho 61 anos de idade e aproxima
damente 40 de briga pelas causas sociais e educaci
onais do País. Então, quero deixar muito claro que
nós estamos tentando, ou melhor, conseguindo, nes
te momento, sensibilizar o segmento da universidade
para que se discuta o século XXI, para que realmente
se habilite o País para uma novidade.

Parabenizo a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto e a Subcomissão de Educação Superior.

Tenho duas questões rápidas. Primeiro, qual é a
reação do MEC à sua proposta, aos seus encaminha-
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mentos concretos? Eu não quero, de maneira nenhu
ma, entrar na dividida como meu companheiro Cle
mentino. Reconheço a justeza da proposta de S.Exa

Nós aqui lidamos com o tema de modo a tratar de
uma forma desigual os desiguais. Isto é, sou clara
mente favorável a dar mais para quem tem menos.
Não posso deixar de reconhecer que o estrangula
mento ou gargalo existe também no Sul rico, princi
palmente para as classes pobres.

O SR. ROBERTO FREDERICO MERHY - O
Deputado sabe como está o Paraná.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu sei
que a situação do Paraná é absolutamente trágica: o
Governo hiperendividado. Mas esse é outro proble
ma, do qual conheço a causa e para o qual proponho
também algumas soluções.

Então, primeiro: qual é a reação do MEC, se é
que já foi apresentada ao MEC essa proposta? V.Sas.
têm de vez em quando algumas conversas.

Em segundo lugar, gostaria de ter mais lenha
para uma boa fogueira, Sr. Merhy. Eu precisaria saber,
com a mesma precisão, concisão e gabarito científi
co, o nível de pesquisa das estaduais, porque vejo a
universidade sempre naquela tríade: ensino, pesqui
sa e extensão. Gostaria de ter informação sobre es
ses dados objetivos. O que a universidade estadual
representa em pesquisa e em extensão? Saliento que
na extensão devemos ressaltar o caráter altamente
meritório da interiorização do ensino no País.

Eu, que sou filho do interior, que leciono no inte
rior, que renunciei muitas vezes a lecionar em capital,
valorizo demasiadamente a interiorização do ensino
e estou tentando encontrar saídas.

Nesse sentido, temos de trabalhar principal
mente na pesquisa, que também acontece nas esta
duais. Então, vamos ter um quadro claro para brigar
por essas sugestões que V.Exa nos dá, atendendo,
evidentemente, a um tratamento desigual para os de
siguais. Do contrário, vamos fazer sempre uma distri
buição incorreta daquele bolo, que é pequeno e que,
infelizmente, teima em não crescer para a grande ma
ioria do País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Com a palavra a Deputada Iara Bernardi.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Sr.
Presidente, Srs. Reitores presentes, acho extrema
mente importante, como disse o Deputado Padre Ro
que, que esta Comissão e as universidades estadua
is, federais e municipais voltem a discutir a questão
dos recursos. E não é só isso.

A União Nacional dos Estudantes também cri
ou, no seu congresso, a "Volte a mobilização por mais
recursos e ampliação de vagas nas universidades pú
blicas". É um movimento que retoma no Brasil, por
que hoje nenhum pai de família ou estudante acha
que tem futuro se não fizer o ensino superior. E o que
temos constatado no Brasil é a imensa escalada de
recursos, até recursos públicos, para as universida
des particulares. É isso que tem proliferado pelo Bra
sil afora, até segundo dados que V.Exas. apresentam
do quanto o ensino privado cresceu no País.

Não deveria haver nenhum tipo de divisão ou
pensar em qualquer tipo de discriminação quando fa
lássemos de verbas e de uma luta conjunta para con
seguir mais recursos para o ensino superior no Brasil!

De tudo que foi vetado no Plano Nacional de
Educação, existiam dois itens que propunham ques
tões bem semelhantes às que os reitores apresentam
aqui hoje. Um previa a ampliação da oferta de ensino
superior público, de modo a manter a proporcionalida
de atual, que é de apenas 40% das vagas. Foi vetado
pelo MEC, que diz não ser compatível com o Plano
Plurianual. Quer dizer, sequer está previsto no Plano
Plurianual. O outro é a criação do Fundo de Manuten
ção e Desenvolvimento da Educação Superior, com
75% dos recursos da União. Queríamos mais recur
sos federais para o ensino superior. Foi vetado, por
que não está previsto no Plano Plurianual e apresenta
hipóteses, como disse o MEC, diferentes para a distri
buição dos recursos entre os níveis de ensino, como
se já não existisse o FUNDEF, que prevê exatamente
isso: aplicações diferenciadas e a prioridade para o
ensino fundamental.

O País hoje discute essa questão.

Se algum Deputado pudesse dizer que o Nor
deste está sendo discriminado em verbas federais, eu
poderia dizer o mesmo do Estado de São Paulo, onde
quase 90% das vagas do ensino público superior são
mantidos pelo Governo Estadual e pelo ICMS paulis
ta. Então, eu poderia dizer que São Paulo também é
discriminado, porque recebe poucos recursos federa
is. Só temos a Escola Federal de São Carlos e a Pau
lista de Medicina. Mas acho que é ridículo entrar nes
sa discussão. Temos de lutar pela ampliação de recur
sos. A luta dos reitores estaduais e municipais é muito
conveniente neste momento, sem divisão ou qualquer
tipo de discriminação com relação a uma luta unitária
para convencer o Ministério da Educação. E o reitor
expôs bem claro. Acompanhamos o Orçamento e ve
mos que as federais estão com os recursos congela
dos desde 1995; o MEC não aplica mais nem menos
na educação superior. Não sei se essa proposta do
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FUNDEF seria a mais razoável neste momento, mas
a luta, volto a afirmar, deve ser conjunta por mais re
cursos e incluiria essa redistribuição pelo Brasil.

O Orçamento do MEC tem de aumentar para a
educação superior. Não fica claro hoje de fato para
que serve o Orçamento do MEC, qual é a prioridade.
Não fica claro tampouco quais são as prioridades dos
Estados. É o ensino médio a prioridade dos Estados?
No que diz respeito às Prefeituras, sei o que já foi defi
nido. Não se sabe muito claramente quem vai investir
de fato na ampliação de vagas do ensino médio para
os jovens, para universalizar isso. Se todos estiverem
fazendo até a aa. série, todos deveriam fazer o ensino
médio também e deveríamos aumentar as vagas do
ensino superior.

Acho importante que entremos todos nessa
luta, mas tendo bem clara a polftica que do MEC,
hoje, de não ampliar recursos para ninguém. Não é
por nada que os funcionários das federais estão em
greve. Possivelmente os professores também entrem
em greve por mais recursos e por mais investimentos,
por salários melhores, por maior qualidade de ensino,
por recursos, resumindo a conversa. Então, que essa
luta seja unitária, que não possa haver esse tipo de di
visão ou achar que qualquer Estado está sendo dis
criminado porque o problema é nacional. É um proble
ma do País e de recursos do MEC, que têm de au
mentar.

Era essa a manifestação que queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 

Com a palavra o Prof. José Walter da Fonseca, Reitor
da UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do
Norte.

O SR. JOSÉ WAlTER DA FONSECA - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, minha participação é
para fazer um comentário complementar.

Em relação ao que foi exposto pelo Deputado
Clementino Coelho, obviamente, como nordestino,
entendo o sentimento que guiou o Deputado, mas
como membro da ABRUEM gostaria de registrar que
ela é uma entidade nacional que defende o conjunto
das instituições municipais e estaduais do Brasil. Por
conseqüência, dentro do espírito que a nobre Deputa
da acabou de expressar, não lhe caberia começar
com espírito divisionista, mas, sim, na busca de um
critério que pudesse ampliar a base de financiamento
das universidades. Isso foi o que nos guiou. Se esse
critério não está na aceitação dos Srs. Deputados,
como o próprio Presidente disse, cabe ao Congresso
Nacional buscar mecanismos que aprimorem a pro
posta, mas que, como conseqüência, esta venha real
mente medrar em solo fértil.

Dentro desse critério, por exemplo, a USP teria
4%, 3% do seu orçamento, enquanto minha universi
dade teria 25%. Então, isso faz bastante diferença,
sim. Também não podemos penalizar porque o povo
de São Paulo teve e tem o compromisso de colocar
nas suas universidades algo que outros Estados não
têm tido condição, mas já podíam ter avançado um
pouco mais.

Em relação ao que o Deputado Wilson Santos
disse numa primeira participação quanto à questão
de justiça, acho que isso transcende. É uma questão
de cidadania. Fala-se muito em distribuição de renda
e outras coisas no País. Falamos em indicador da in
teriorização. Como pai pobre do interior, eu já pago o
ensino público brasileiro e tenho de pagar para meu fi
lho ir para a capital no sentido de tentar uma escola
pública de nível superior! As estaduais estão fazendo
exatamente o contrário: estão levando os alunos para
mais perto da família pobre, a fim de que haja real
mente condição de acesso. É isso que estamos que
rendo? Estamos dando resposta ao que o Governo
colocou e está a exigir do País para reduzir essa ver
gonha de 7% dos jovens na educação universitária
brasileira.

Então, é isso que estamos a reclamar, pedindo
uma maior atenção para que continuemos a fazer
esse papel, mesmo porque o Governo tem sido pródi
go em criar leis e exigências, mas não em compatibili
dade. Há uma lei que determina que, até o final de
2006, nenhum professor no País, em qualquer nível,
poderá ser responsável por sala de aula se não tiver
licenciatura. E nós, estaduais e municipais, estamos
realizando essa formação de professores. É esse o
reconhecimento que esperamos. Queremos o apoio
para que isso não venha a cair e gerar desemprego,
uma frustração maior no final de 2006.

Concluindo, Sr. Presidente, o cidadão do interior
não pode ser relegado a cidadão de segunda catego
ria. Daí nossa luta.

Sobre a questão que o Deputado Padre Roque
trouxe, da contabilidade não ter como crescer, ouvi,
há poucos dias, em um programa gerado pela TV Se
nado, num debate em que estava presente o Ministro
Pedro Malan, o Senador Eduardo Dutra, Líder do PT
no Senado, ouvi dizer, quando o Ministro Malan usava
a Lei de Responsabilidade Fiscal para justificar o fato
de não poder criar despesa, porque, do contrário, es
taria ferindo a lei, que, de comum acordo, o Governo e
a Oposição já haviam quebrado várias vezes a Lei de
Responsabilidade Fiscal, inclusive quando da apro
vação do aumento do salário mínimo, que não tinha
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receita específica. Trabalhou-se... O crescimento de
receita não se sabe se viria. Quebrou-se a LRF.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) - Eu
gostaria que V.Exa concluísse.

O SR. JOSÉ WALTER DA FONSECA - Claro,
Sr. Presidente.

Então, foram quebradas várias vezes as leis.
Acredito que, com a vontade política e o reconheci
mento que é feito pelas universidades estaduais e
municipais, não haveria grandes dificuldades.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela compreen
são. Obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Tem a palavra o Prof. Mohamed Habib.

O SR. MOHAMED HABIB - Srs. Deputados,
Srs. Reitores, boa tarde a todos.

Na realidade, gostaria imensamente que o De
putado Clementino Coelho estivesse presente para
ouvir minha fala. Os Srs. Deputados presentes, ob
viamente, poderão refletir sobre os dados que vou
expor e depois passar para o Deputado Clementino
Coelho.

Represento aqui a Universidade Estadual de
Campinas e também o COESP, iunto com o Prof.
Raul, que está a meu lado.

Estamos aqui com a intenção de defender a uni
versidade brasileira como um todo, a universidade pú
blica brasileira, em particular e, em especial, as uni
versidades estaduais e municipais que estão hoje
aqui em debate. Não queremos criar nenhuma dispu
ta entre as universidades federais, estaduais, munici
pais, particulares ou comunitárias. Não é esse o de
bate que nos interessa. Viemos aqui defender o obje
tivo da universidade brasileira, que visa ao desenvol
vimento da própria sociedade, sociedade essa que,
na sua soma, aparece como a oitava economia no
âmbito internacional, mas, quando usados os indica
dores de desenvolvimento humano, fica em octogési
ma categoria. Isso é triste. Não devemos aceitar o ar
gumento de que não há recursos. Uma oitava econo
mia tem recursos, sim. O que queremos saber é onde
estão esses recursos. É isso o que precisa ser discuti
do, para erguermos o País e tirá-lo desse octogésimo
lugar, trazendo-o para o oitavo, para ser coerente com
o seu potencial econômico.

Temos hoje mais de duzentas universidades
no País - provavelmente, já chegamos a 210. Esta
mos falando aqui de 39 universidades estaduais e
municipais, e foram mencionadas as federais, que
somam 52.

Algumas questões aqui apresentadas merecem
reflexão, principalmente em relação às três universi
dades paulistas.

Essas três universidades paulistas têm um orça
mento anual ao redor de 1.8 bilhões de reais.

De acordo com a declaração da Ora. Maria He
lena, na semana passada, em Fortaleza, as universi
dades federais recebem, por ano, 8 bilhões. Fazendo
uma simples comparação entre as três universidades
paulistas que recebem 1.8 bilhões e todas as federais
que recebem 8 bilhões, observamos que, em termos
de desempenho acadêmico, as três paulistas se res
ponsabilizam, dependendo do indicador que usamos,
por 52% a 60% da produção nacional. Se calcularmos
a produtividade, quanto custa a produção de cada
unidade acadêmica, veremos que o processo mais
barato para produzir ciência e tecnologia é aquele
que está no Estado de São Paulo.

É importante dizer que, dos nossos alunos de
pós-graduação das três universidades paulistas, 60%
deles servem e atendem às Regiões Sul e Sudeste, e
40% atendem às demais regiões. As três universida
des paulistas produzem, por ano, cerca de 5 mil mes
tres e doutores para atenderem a todas as universida
des brasileiras, inclusive no Norte e no Nordeste. Não
se conhece nenhuma universidade no Brasil que não
tenha professores formados pelas três universidades
paulistas.

Quando questionamos o papel das universida
des paulistas, precisamos levar em consideração o
trabalho que elas estão realizando. Na área de educa
ção continuada, temos número bem superior aos alu
nos regulares de graduação e pós-graduação, o que
significa capacitação de docentes. Se somadas, as 39
universidades paulistas oferecem ao Brasil muito
mais do que 65% a 70% da produção e da formação
de recursos humanos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 

Concedo a palavra ao Deputado Ivan Valente. Poste
riormente, a palavra estará com o Deputado Salomão
Gurgel.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, convidados e Reitores da
Associação Brasileira de Reitores das Universida
des Estaduais e Municipais, gostaria de me descul
par pelo atraso, pois estou chegando neste momen
to. Saúdo todos vocês por estarem presentes a esta
reunião.

Muito provavelmente não teremos mais verbas
públicas para as universidades públicas estaduais e
municipais, porque isso não é política do Governo
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atual. A política do atual Governo é retirar verbas pú- cípio é responsável primeiro pelo ensino fundamental
blicas para a educação, e eu vou demonstrar. e depois pela educação infantil, quando for possível.

Votamos nesta Casa o Plano Nacional de Edu- O Estado era responsável pelo ensino fundamental e
cação, para dez anos, que tivemos a honra de apre- médio. Agora ocorre o contrário: é responsável pelo
sentar em primeira, mão em 1998, e durante dois médio e pelo fundamental. E quanto ao ensino superi-
anos tramitou na Casa. O Relator era governista, o or, não consta do texto constitucional que a União
Deputado Nelson Marchezan. Do relatório foram fei- seja responsável pelo ensino superior público; é por
tos nove vetos. O primeiro referia-se ao item que au- WO. Então, imagina-se que ela seja responsável.
mentava os gastos com educação dos atuais 4% para Baseado nisso, apresentamos uma proposta de
7% do PIB. Nossa proposta original era chegar a 10% emenda à Constituição com o intuito de garantir que
do PIB em dez anos. conste do texto constitucional essa competência, mas

Outro item importante para as universidades era nem isso existe ainda. Os sistemas estaduais e muni-
o que previa a triplicação do gasto com pesquisas. cipais públicos cumprem um papel importante tam-
Também foi vetado pelo Sr. Presidente da República. bém.
Outro garantia a oferta de no mínimo 40% de vagas Com relação à proposta feita pelos senhores,
no ensino superior para escolas Públicas. Também foi gostaria de dizer apenas o seguinte: se pegarmos o
vetado. Outro garantia planos de carreira para servi- jornal O Estado de S. Paulo, veremos que 1% ape-
dores das universidades públicas e outro, a subvincu- nas das vagas é oferecido pelas escolas federais do
lação de 75% no orçamento do Ministério da Educa- Estado de São Paulo: a Escola Paulista de Medicina e
ção para as instituições federais. Todos foram veta- a Universidade Federal de São Carlos. As estaduais
dos. talvez ofereçam 12%, 13%. Já não sei mais como es-

O segundo ponto é que este País vive de pagar tão os números em relação às instituições de ensino
juros. Foram alocados 152 bilhões de reais para pa- privadas. Portanto, enquanto o Estado não assume a
gar juros e amortizações da dívida pública interna e responsabilidade, é fundamental que se destinem re-
externa no ano 2000. O orçamento do MEC era de 12 cursos públicos federais para as municipais e estadu-
bilhões apenas. Toda a Saúde nacional tinha 21 bi- ais, pois elas estão cumprindo o papel das institui-
Ihões. ções federais, sem prejuízo de estimular os Municípi-

Creio ser de fundamental importância que co- os a assumirem universidades.
mecemos a criar massa crítica. Sei que as universida- Não sigo essa linha. Alguns Municípios podem,
des estão sendo pressionadas e que os reitores das tendo cumprido todas as suas tarefas, compreender
universidades paulistas estão com proposta de ex- essa função também. Mas deve haver uma lógica in-
pansão. Quero discutir o modelo, mas não a intenção terna positiva nessa direção.
de aumentar, que é excelente. Precisa haver pressão, Assim, precisamos fazer massa crítica e mobili-
sim. Quem tiver oportunidade de ler a revista Carta zar a sociedade, que deve saber que o acesso ao en-
Capital desta semana verificará que dois grandes sino superior público também é direito do cidadão, de-
grupos econômicos que lidam com educação em São ver do Estado e não privilégio, seguindo-se essa linha
Paulo vão faturar 481 milhões de reais. Refiro-me aos de construir um projeto de nação e um projeto de uni-
Grupos UNIP/Objetivo e UNIBAM: 237 milhões de re- versidade. Este último, em primeiro lugar, tem de pre-
ais. E são entidades sem fins lucrativos. Precisamos ver ensino, pesquisa e extensão indissociáveis, como
lembrar isso. garante a Constituição, e depois - aí sim - autonomia

Por ali já não dá mais para crescer. Cegou ao li- universitária.
mite. É necessário que o Estado intervenha e que Parabéns a todos.
haja um projeto de nação.

Era esta a nossa contribuição.Saúdo os responsáveis por essa iniciativa e
concordo com o Sr. Mohamed Habib quando diz que O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) -
não deve haver competição entre as federais. Não Com a palavra o Prof. Roberto Frederico Merhy.
deve mesmo. O SR. ROBERTO FREDERICO MERHY - Vou

Chamo a atenção para uma questão. Ao aprovar responder rapidamente.
a Emenda Constitucional n214, que cria os fundos es- O Deputado Padre Roque teve de sair, mas
taduais de educação, o Governo Federal inverteu a S.Exa perguntou sobre a reação do MEC quanto à
lógica. O Município era responsável pela educação in- aceitação de nossa proposta. Evidentemente o MEC
fantil e fundamental. Ele inverteu. Na verdade, o Muni- afirmou não possuir recursos. Não estamos propondo
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desviar nenhum dos recursos do MEC. Até achamos
que é preciso destinar mais dinheiro para o ensino su
perior público federal, mas estamos apresentando
uma opção, que seria a utilização, repito, de parte da
dívida paga pelos Estados, seria um redirecionamen
to de parte dessa dívida do Estado para investimento
no ensino superior.

Perguntaram qual é o nível de pesquisa e exten
são das universidades estaduais. Lamentavelmente,
a esse respeito, ainda não dispomos no País de da
dos como os que apresentei relativos à graduação,
fornecidos pelo INEp, mas há alguns dados levanta
dos pelas universidades. O Prof. Mohamed Habib dis
se algo sobre a probabilidade de 60% da produção
nacional estarem nas mãos das universidades esta
duais, dos quais quase 50% nas mãos das três uni
versidades paulistas. Assim, imaginamos que as de
mais contribuam com pelo menos 10%. Mas passare
mos esses dados ao Deputado.

A Deputada Iara Bernardi e o Deputado Ivan Va
lente comentaram a respeito dos vetos. Na realidade,
infelizmente, sempre que se tem de fazer cortes, cor
ta-se algo relativo primordialmente à educação.
Entretanto, na própria razão de veto - pelo menos
esta é a informação que tenho -, o Presidente da Re
pública não fez restrições de ordem programática ou
de mérito à meta apresentada. Lembrou S.Ex'l ape
nas, na sua razão de veto, que o Plano Plurianual de
2000/2003 e a Lei Orçamentária não prevêem - e
aqui está grifado na íntegra - a ampliação da oferta
do ensino público nos níveis propostos. Na verdade,
estamos propondo níveis bem abaixo dos propostos
originalmente. Imaginamos até que possamos driblar
um pouco esse empecilho.

Com relação ao comentário do Deputado Ivan Va
lente - não sabia desse número -, também é lamentá
vel que se paguem 152 bilhões de reais de juros e se in
vistam 11 bilhões de reais em educação e 21 bilhões
em saúde. Na realidade, como bem disse o Deputado, o
que precisamos fazer é elaborar um projeto de nação. E
não existe projeto de nação sustentável que não dê pri
oridade à educação. Não estou falando da educação
tratada de maneira segmentada. Uma hora é a funda
mentai; outra, a média e outra, a superior. Na verdade,
educação começa embaixo e termina com a educação
superior, com as proporções e tamanhos devidos. Mas
isso infelizmente não existe em nosso País.

Que projeto de nação a população deseja? A
Deputada comenta que existe expansão. Não só em
São Paulo, mas em todos os Estados, é impressio
nante a quantidade de Prefeitos, associações e pes
soas que procuram instituições de ensino superior es-

taduais e municipais pedindo a expansão desse siste
ma. Entretanto, como expandir sem recurso? Infeliz
mente, o que primeiro se faz quando não se acha bre
cha para injetar mais dinheiro público na educação é
condenar o País à dependência tecnológica eterna;
segundo, condenar as populações das regiões mais
pobres a estarem cada vez mais à margem do pro
cesso; terceiro - um fato fundamental que está acon
tecendo no Brasil -, privatizar o ensino superior. Não
falo no sentido de que queiram privatizar a minha uni
versidade ou a de quem quer que seja, mas no senti
do de que está diminuindo, cada vez mais, a parcela
do ensino superior total deste País que se encontra
nas mãos das instituições públicas, sejam elas fede
rais, estaduais ou municipais. Se estamos diminuindo
essa participação, o ensino privado está aumentan
do, logo, está havendo privatização nesse sentido.

Em todo caso, gostaria de agradecer imensa
mente o tempo que nos foi concedido. Perdoem-me,
pois ainda há mais pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Concedo a palavra à Deputada Iara Bernardi.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Sr. Re
itor, os vetos ao Plano Nacional de Educação basea
ram-se no fato de não estar previsto aumento de re
cursos tanto para ampliação de vagas quanto para o
Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Edu
cação Superior, por não estar previsto no PPA, e isso
porque o Governo não pretende expandir os recursos.
Está clara a intenção governamental.

O SR. ROBERTO FREDERICO MERHY - La
mentavelmente.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Está
claro isso. Não estava previsto. Portanto, as metas do
PN E estavam compatíveis com as metas de Governo.
Sendo assim, como disse o Deputado Ivan Valente,
tudo que significava investimento e aumento de recur
sos no Plano Nacional de Educação foi vetado. É um
plano de metas sem recursos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Com a palavra o Deputado Salomão Gurgel.

O SR. DEPUTADO SALOMÃO GURGEL - Boa
tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Re
itores, senhoras e senhores presentes.

Não tive oportunidade de participar da integrali
dade dos debates, porque não sou titular desta Co
missão, sou membro da Comissão de Seguridade
Social. Mas, a convite do Reitor da Universidade Esta
dual do Rio Grande do Norte, Dr. José Walter da Fon
seca, vim participar porque a experiência das univer
sidades estaduais e municipais se inclui nesse proje
to que surge na sociedade brasileira de se caminhar



Outubro de 2üO! DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 49715

em direção ao desenvolvimento sustentável a partir O SR. PRESIDENTE (Deputado Átil~ Lira) -
de iniciativas locais, regionais. Gostaria de pedir aos professores que usara? da pa-

Diante do autoritarismo e do centralismo do lavra que nos atenhamos ao te~po concedido, por-
Estado brasileiro é também uma forma de democrati- que já vai começar a Ordem do Dia e teremos de sus-
zar a nossa so~iedade. As decisões centradas em pender a reunião.
Brasília, principalmente nos últimos tempos, mostram Primeiramente chamo a Profa. Leocádia Aglaé
que não temos outra opção a não ser lutar para que o Petry Leme, da Universidade Estadual de Mato Gros-
planejamento inclua a participação da nossa comuni- so do Sul.
dade, especialmente da massa pensante de que tan- A SRA. LEOCÁDIA AGLAÉ PETRV LEME -
to se falou aqui. Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado Átila Lira,

Acredito que o esforço dos senhores de trazer querido companheiro de luta de muitos anos. Quero
para Brasília, o coração do poder, as apreensões e re- apenas complementar sua brilhante fala e somar-me
ivindicações das nossas universidades estaduais e às palavras do último Deputado que falou.
municipais constitui fato positivo nessa caminha~a. O fato de termos claro que não há recursos e
Questões foram levantad.as, .até co~ v~e~ên~ia. As que as universidades federais encerram todo um pro-
vezes, diante de tanta injustiça e dlscnmmaçao que cesso de luta fez-nos trazer esta proposta da dívida.
sofremos, inclusive em razão das desigualdades regi- Mas, a título de ilustração, gostaria de apresentar o
onais, alguns partem para o discurso inflamado, como seguinte dado: esse programa da dívida dos nossos
se a questão fosse resolvida simplesmente com a Estados com a União foi firmado em 1997, quando
partilha dos recursos existentes. pagaram à União 756 milhões de reais em juros e 890

O importante é que hoje há uma alternativa para milhões de reais do principal. Em 2000, os Estados
o ensino e a pesquisa que não seja só de iniciativa do disponibilizaram 4 bilhões e 42 milhões de reais em
Governo Federal. Isso é salutar. Por exemplo, tenho juros e 2 bilhões e 268 milhões de reais do principal,
acompanhado o desenvolvimento da Universidade totalizando 6 bilhões e 200 milhões de reais.
Estadual do Rio Grande do Norte, uma universidade O que estamos propondo é uma negociação no
municipal que passou a estadual graças ao esforço sentido de devolver aos nossos Estados uma média
dos nossos intelectuais, dos nossos trabalhadores de 400 milhões de reais. Foi dito que esse não seria
em educação, envolvendo a comunidade. Conforme dinheiro novo, mas gostaria de contar com o apoio
foi dito, vimos que essa universidade está levando ao dos Deputados desta Casa no sentido de tentar sen-
interior o ensino, a pesquisa e, por meio de seus p~~- sibilizar o Governo, porque, quando ele quer, o dinhei-
quisadores, proposições a todas as esferas de atlvl- ro é novo. Por exemplo, no meu Estado, o Governo
dade do Rio Grande do Norte. Federal incentivou os PDI- Planos de Desligamento

Acho que nós, Deputados, devemos apoiar a pro- Incentivado - para diminuir o número de funcionários
posta que o senhor fez - o combate à desigualdade re- nos Estados. Incentivou e bancou o plano exatamente
gional deve ser outra luta. Por exemplo, todos os Esta- abatendo da dívida. No meu Estado, só o PDI do ano
dos e Municípios brasileiros que contraíram dívidas com 2000 custou ao Governo Federal 25 milhões de reais
a União estão repassando-as obrigatoriamente. O Esta- para indenizar todos os funcionários que optaram
do do Rio Grande do Norte está comprometendo 10% pelo desligamento.
do seu orçamento com o pa~amento da. dívida com o Nossa universidade, que possui 4 mil alunos,
Govemo F~.eral., Por que nao ret~r~ar ISSO de f,?rma poderia ser sustentada durante seis anos com essa
comp~nsatona? E salutar a pr~poslçao. Em relaçao ao proposta. Precisamos muito do apoio desta Casa
que disse o ~eputc:do Clem~ntlno Coel~o, devemos le- para sensibilizar o Governo Federal no sentido da
var em conslderaçao que nos, nordestinos, realmente aceitação dessa proposta.
somos .muito.iniustiça~os. C?~and~ se fala em dar.trata- O SR. PRESIDENTE (De utado Átila Lira) _
mento Igual as demaiS regloes, ficamos desconfiados. P f N P
Mas esse é outro debate. Com a palavra a ro a. ara.

O que importa neste momento é avançarmos, . A SRA. NARI:' MARIA KUHN ~~CH~ - Cu~-
quando o Governo Federal faz de tudo para desquali- pnmento o Sr. Presl~ente, Deputado Atlla Lira, assn:n
ficar, desacreditar e enfraquecer a universidade fede- com~ o nosso Presidente Roberto Merhy e demaiS
ral. E uma forma de a sociedade brasileira reagir é va- convidados.
lendo-se das instituições de ensino superior munici- Gostaria de não me reportar ao que já foi co-
pais e estaduais. mentado anteriormente no sentido da discriminação
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dos nossos Estados, das diferenças entre os mesmos O SR. RUI RIZZO - Boa tarde.
e muito menos quanto a dividir recursos com as uni- Sr. Presidente, colegas reitores, apenas quero
versidades federais, até porque pertencemos à Re- complementar algo que a colega Nara disse em rela-
gião Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Para- ção ao nosso Estado, Santa Catarina.
ná) e as diferenças em relação ao ensino superior em De acordo com o Deputado Clementino Coelho,
cada Estado são bastante gritantes. que levantou a questão das desigualdades no País e

No Rio Grande do Sul há quatro universidades no nosso Estado, quando nos referimos à Região Sul,
federais; em Santa Catarina há uma universidade fe- dizemos que somos o zero da 101. Em todas as situa-
deral e uma estadual; e no Paraná há várias un~versi: ções e manifestações, o Estado de Santa Catarina é
dades estaduais e uma federal. Em Santa Catarina ha ignorado. Ou seja, passa-se pelo Paraná e segue-se
nove universidades criadas por lei municipal, ? que para o Rio Grande do Sul, esquecendo-se do nosso
significa que são públicas de direito privado. E uma Estado. O próprio Deputado Clementino Coelho, na
singularidade no País. Ou seja, o patrimônio dessas sua abordagem, esqueceu-se do nosso Estado; citou
instituições é público, mas os recursos para man- São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, mas passou
tê-Ias são privados, porque provêm das mensalid~- por cima do nosso Estado.
des. Isso é uma disparida?e. S~ ~ue essas nove ~n~- Digo isso porque o art. 206, inciso IV, da Consti-
versidades criadas por lei municipal, portanto, publl- tuição de 1988 estabelece que o ensino público tem
cas de direito privado, são responsávei~ por 80% dos de ser gratuito. Mas um Deputado do nosso Estado,
acadêmicos do Estado de Santa Catarina. sabendo do sistema lá existente à época, incluiu o art.

Com que recursos se mantêm pesquisa, exten- 242, segundo o qual as instituições de ensino superi-
são e qualificação de professores? Como vamos de- ar criadas por lei municipal anteriormente à promul-
senvolver tecnologicamente o Estado? . gação da nossa Lei

Conforme disse a Deputada Iara Bernardi, em- Maior poderiam cobrar mensalidades de seus
bora não seja o momento, tem~s de rev~r onde va- acadêmicos. Isso é o que ocorre em nosso Estado até
mos buscar recursos para_o ensino sup~rlor ,e qual o hoje, onde há 150 mil acadêmicos, sendo que 120 mil
projeto do Brasil em relaçao aos dem~ls palses. Te- estão nas instituições criadas por lei municipal.
mos diversas matrizes de ensino superior no Esta~o e Não se trata de uma posição divisional, não es-
não queremos, de. forma alguma - deve~os delx~r tamos dividindo nada. A proposição da ABRUEM é
isso bem claro, a~slm 9omo fez nosso Presldent~ -, tl- correta, clara e precisa. Dentro desse sistema, nossa
rar recurso.s de .nlnguem, mas querem?s ~arantlr que instituição é a única de Regime Jurídico Público. Tan-
nossas unlv~rsldades e nossos academlcos mante- to é que o INEP apenas reconhece como instituição
nham a qualldad~. ., pública municipal dois estabelecimentos em nosso

Nosso presidente !amb_em ~elxoll transparecer Estado e um em São Paulo, de forma errônea, dentro
em sua fala, e a questao_ nao fOI retomada ~or. ne- das suas classificações. Em todo o interior de Santa
nhum dos oradores, qu~ na~ temos recursos publlcos Catarina há instituições de ensino público municipal
federais nas nossas universidades: r:n~s sofr~~os t~- mantidas com as mensalidades dos nossos alunos,
dos os tipos d: avaliações c~m Crlterlos da otlca pu- ou seja, o acadêmico de ensino superior do nosso
blica federal. Sao duas questoes bastante destoantes Estado paga imposto duas vezes. Isso tem de ficar
que temos de saber como re~pon~er. . .. bastante claro.

Meu filho estuda na universidade que diriJo, o Estamos totalmente de acordo com a proposi-
que muito me honra: e de forma algum~ estamo~ q~e- ção do nosso Presidente, Roberto Merhy, e com tudo
rendo fazer um ensino de menor quallda.de. Nao e o o que foi manifestado por nossos colegas Reitores
nosso compromisso Queremos garantir cada vez d" .

' . nesta au lenCla.mais qualidade para nossos Estados e nossas unlver- ..
'd d MUito obrigado.

SI a es. d Á'I L' )
Há realmente necessidade urgente de revisar a O SR. PRESIDENTE \Deputa o ti a Ira -

distribuição de recursos ou seu aumento para o ensi- Com a palavra o Prof. Amo Rleder. . .
no superior brasileiro, em função das nossas respos- O SR. AMO RIEDER - So~ da Unlversld~de do
tas, É nosso compromisso. Estado de Mato Grosso. Cumprimento o Presidente

Obrigada. da ABRUEM, a Comissão de Educaçã.o,. Cultura e
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) - Desporto e todos os Deputados qu~ ~artlclpa~ d~s!e

Com a palavra o Prot. Rui Rizzo. evento. Gostaria de fazer uma raplda contnbulçao
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para reforçar alguns dados sobre o que significa o en
sino superior no País e o que poderá significar.

O desenvolvimento do Brasil, principalmente
dos vários brasis que nele existem, depende muito da
continuidade do investimento mais forte na educação.
Não há dúvida disso. O IDH no Brasil não evoluirá
caso não haja investimentos correspondentes para
que isso aconteça na educação, e de maneira indis
tinta. Diria que é equivocada a avaliação de que a pri
oridade é o ensino fundamental. Todos os níveis es
tão no mesmo barco, pois há o efeito cadeia: deixar de
investir no ensino superior significa retardar todo o
processo de desenvolvimento dos demais níveis.
Esse é um aspecto.

Outro aspecto é que o desenvolvimento do inte
rior do Brasil ainda está muito associado ao papel e à
contribuição das universidades. Não há dúvida de que
o desenvolvimento do interior de São Paulo, do Para
ná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gera
is, no patamar em que estão hoje, tem muito a ver
com a contribuição das universidades até então. É
fundamental o papel das universidades estaduais e
municipais em Estados que não tinham essa distribui
ção no interior. E há uma expectativa, por exemplo,
em Mato Grosso, de que nos próximos dez a quinze
anos se mude totalmente o perfil do desenvolvimento
sociocultural do interior do Estado com a contribuição
das universidades, na forma como estão distribuídas
pelo interior.

Para complementar o papel que estão desenvol
vendo no interior, fizemos uma enquête em 2000 jun
to aos acadêmicos que ingressaram em 1999 e aos
calouros num dos campi com oito cursos, para saber
se, na ocasião, aqueles acadêmicos estavam em con
dições de freqüentar seu curso num centro maior, por
exemplo, na capital. Apenas 18% dos acadêmicos
responderam que naquele momento estavam em
condições de fazer outra opção.

Complementando, perguntou-se: se eventual
mente todos tivessem condição de optar por um cen
tro maior estariam dispostos a, ao se formarem, retor
nar à sua origem? Cinqüenta e quatro por cento res
ponderam categoricamente que se tivessem condi
ções de estudar na capital não retornariam à sua ori
gem.

Acho que esse dado é importante, inclusive
para se avaliar o papel que essas universidades têm
de democratizar mais o processo de desenvolvimento
no espaço geográfico do País.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 

Além de o assunto ser muito importante, é a primeira

vez que se debate o problema das universidades es
taduais.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr.
Presidente, Sr. Reitor, demais autoridades, em prime
iro lugar, peço desculpas. Nesses últimos dias, à tar
de, muitas reuniões têm sido realizadas.

Acho que devemos realmente trabalhar com o
objetivo de aumentar os recursos a serem aplicados
na área da educação. Dividir os recursos de que dis
pomos entre as instituições de ensino superior real
mente é impossível. Temos de garantir a elas maiores
recursos. Eu, particularmente, acho que devemos de
senvolver programas que estimulem tanto as universi
dades estaduais quanto as municipais, apesar de ter
mos de acertar essa classificação, isto é, são elas de
direito público mas de caráter privado. Mas isso não é
problema. O importante é que os alunos têm de rece
ber estímulos.

Pergunto: essas universidades estão tendo'
acesso aos créditos do BNDES, para expansão, para
os laboratórios? Como fazer com que esse programa
tenha tratamento diferenciado do que lhe confere hoje
o setor privado?

Nós, membros da Comissão Mista de Orçamen
to, estudamos mecanismos para que o Orçamento de
fato seja ampliado e depois executado. A Comissão
de Orçamento entregou esta semana balanço do que
estava previsto para a educação e do que já foi execu
tado. No ensino superior, até agora, foram aplicados
menos 30% dos recursos. Em áreas como investi
mento, pesquisa e outras, alguns programas não tive
ram nem 15% executados. Significa que, no final do
ano, vamos conseguir executar no máximo 60%.
Logo, 40% sequer serão aplicados.

Na verdade, não adianta fazer previsões. A apli
cação deve ser efetiva. E nisso os senhores são par
ceiros importantes. Se fizermos com que tudo que é
orçado seja aplicado, empenhado e executado até o
final do ano, teremos obtido grande avanço. Com isso,
evidentemente, parte desses programas poderão
destinar-se a atender as universidades.

Agradeço, Sr. Presidente, a benevolência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Tem a palavra o Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Pre
sidente, quero fazer minhas as palavras do Deputado
Gilmar Machado, porque também faço parte da Co
missão Mista de Orçamento.



49718 Scxw-fuirn 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

Saúdo a Prof.!!. Leocádia Aglaé Petry Leme, rei
tora da Universidade Estadual de Mato Grosso do
Sul, e os demais reitores presentes.

Pror. Leocádia, permita-me dizer que a Univer
sidade Estadual, apesar das dificuldades que enfren
ta, tem, acima de tudo, responsabilidade de conduzir
o processo no Mato Grosso do Sul, onde estamos ob
tendo resultados positivos na área da pesquisa e
onde contamos com a participação da sociedade.
Nossa universidade é aberta, a sociedade efetiva
mente pode participar do processo. Isso é muito im
portante.

Uma das situações que enfrentamos é a seguin
te: o Orçamento, como disse o Deputado Gilmar Ma
chado, é peça fictícia. Travamos grande luta para, no
final do ano passado, colocar no Orçamento verbas
para o ensino superior. Mas essas verbas não são
aplicadas. E por quê? Porque o Orçamento é mera
peça fictícia. Temos de mudar essa situação.

Precisamos ter certeza de que, se colocarmos
um valor ")(" no Orçamento ele tem de ser aplicado.
Senão, viveremos de sonhos. Em Saúde e Educação,
principalmente no caso específico das universidades
estaduais, não se pode viver de sonhos, não se pode
amparar em Orçamento fictício.

Eram essas minhas palavras.
Mais uma vez peço desculpas pelo atraso. Parti

cipei de seis Comissões nesta Casa. Ainda que tardi
amente, vim trazer meu apoio a todos os presentes,
especialmente à Profa. Leocádia, reitora da Universi
dade Estadual de Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Tem a palavra o Presidente da Associação dos Reito
res, Prof. Roberto Frederico Merhy.

O SR. ROBERTO FREDERICO MERHY - Em
primeiro lugar, respondo ao Deputado Gilmar Macha
do.

Nenhuma universidade pública neste País con
seguiu um único centavo de financiamento do
BNDES. Ainda não. Lamentavelmente, as instituições
de ensino superior federais, estaduais e municipais
são tratadas como instituições governamentais ou
como órgãos governamentais comuns. Inicialmente,
o Orçamento para essa área era de 500 milhões, 250
para as públicas e 250 para as privadas. Toda a verba
destinada às universidades privadas foi tomada, ne
nhum tostão foi tomado das universidades públicas
do País. Trata-se de recursos federais que acabam
não podendo vir, por conta de outra proibição do Con
selho Monetário Nacional, que permite que o BNDES
financie órgãos públicos. Parece que falta um fio con
dutor nas ações.

Repito: nenhuma conseguiu, até agora. Nada. E
ainda não estamos falando de verbas a fundo perdi
do, mas de financiamento. Todas nós teríamos de pa
gar, mesmo tendo projetos aprovados pelo MEC em
todas as instâncias em que tramitaram, como se ti
véssemos possibilidade de ser tomador comum de
empréstimo.

Agradeço imensamente aos Srs. Deputados
que aqui estiveram as manifestações a respeito do
nosso pleito. Agradeço, do fundo do meu coração, aos
colegas reitores, aos professores que se deslocaram
de todos os lugares deste País para virem aqui de
monstrar sua vontade, sua intenção. Agradeço ao
Presidente o companheirismo, a força que me pas
sou, ou por suas manifestações ou por seus olhares,
força essa de que precisava para responder a algu
mas perguntas que me foram feitas aqui.

Finalizando, lembro mais os números que a Pro
fa. Leocádia citou. No ano de 2000, 6 bilhões e 200
milhões de reais foram pagos por nossos Estados à
União, para pagamento de dívidas mais juros. Esta
mos pedindo aproximadamente que apenas 7% do
valor pago pelos Estados - e esse valor vai dobrar
este ano - sejam reaplicados nos Estados, direta
mente nas instituições estaduais e municipais de en
sino superior. Não é pedir demais para quem tem
cumprido o seu papel. E V.Exas. têm os dados em re
lação ao desenvolvimento do País.

Muito obrigado, Srs. Deputados, em nome da
ABRUEM, agradeço profundamente o espaço que
nos foi reservado.

Deputada Celcita Pinheiro, V.Exa perguntou o
que se poderia fazer. Gostaria tremendamente que os
Deputados da Comissão de Educação encampas
sem esse projeto de lei das universidades estaduais e
municipais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Antes de encerrar os trabalhos, gostaríamos de con
siderar o seguinte: comecei minha vida pública numa
universidade estadual, fui o criador da Universidade
do Estado do Piauí, Centro de Ensino Superior. O in
teressante é que esse Centro de Ensino Superior
nasceu de urna distorção do sistema federal, da difi
culdade que tinham as universidades federais de
atenderem as demandas em âmbito local - um her
metismo e vício de elitismo, patente no sistema aca
dêmico. Criamos esse sistema local, que hoje é uma
universidade com vida ativa e que representa muito
para o Estado do Piauí.

A reivindicação da Associação de Universida
des Estaduais tem uma certa procedência, sobretudo
por alguns indicadores fundamentais. Primeiro, o
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crescimento do setor público, por conta da expansão
do número de alunos - 125% foi o crescimento prati
camente em oito anos, enquanto, no sistema federal,
somente as universidades federais cresceram 29%;
outro ponto importante é a evolução das inscrições
para o vestibular - as federais cresceram 67% e as
estaduais, 115%; outro aspecto é a formação de pro
fessores, que, na rede estadual, tem um crescimento
significativo. Graças às universidades estaduais, te
mos hoje um programa de formação de professores,
que, inclusive, pode atingir a meta do Plano Nacional
de Educação e da própria lei da educação brasileira
de, em 2007, um universo representativo de professo
res estudarem no ensino superior.

A proposta de V.Sas. também vai polemizar, por
que o corporativismo é próprio das elites. Vamos ter
que disputar, fazer um tratamento de instituições pú
blicas da mesma forma, diferenciando por outras va
riáveis de qualidade e com condição de disputar es
ses recursos.

Esse papel da interiorizarão é uma grande defe
sa da universidade pública estadual. A pesquisa que
a UNICAMP hoje lidera também está associada ao ta
manho de São Paulo, mas terá o papel social de dis
seminar a questão da pós-graduação, que dificilmen
te poderá ser popularizada, como ocorre hoje com a
graduação.

Vamos ter uma discussão não muito agradável,
mas tem de ser enfrentada, que é a questão do ensi
no pago. Vejam bem: Espanha, Portugal e outros paí
ses europeus, por iniciativas dos governos socialis
tas, já começaram a introduzir a questão do financia
mento privado, a partir da diferenciação de renda.

Outra discussão do atual Governo Federal, que
poderia ter uma reação muito maior, é a questão da es
tadualização das federais, como fez a Espanha. Este
assunto tem toda a receptividade, e vamos enfrentá-lo
na próxima década. Vamos ter que discutir também a
questão do ensino superior por instituições municipais.
Os governantes também são tentados pela demagogia
de oferecer determinadas reivindicações. A expansão
do sistema estadual está associada a uma força políti
ca, que ocorre muito mais nos Estados.

Temos que redefinir o papel, não podemos ofe
recer ensino superior por sistemas municipais, quan
do a educação básica não foi alcançada. É comum
encontrarmos Municípios que não conseguiram avan
çar na questão do ensino básico oferecerem ensino
superior, simplesmente porque está na moda o ensi
no superior.

Agradecemos a todos a contribuição e o enca
minhamento no sentido de a Comissão encampar
esta questão. Vamos debatê-Ia na Comissão.

Atendendo sugestão da Deputada Celcita Pi
nheiro, não encerrei a discussão, como da última vez.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra
balhos da presente reunião, antes convocando os
Srs. Deputados para a reunião de amanhã, dia 22 de
agosto, para apreciação de proposições.

Está encerrada a reunião.

Ata da 22!l reunião ordinária, realizada em 22
de agosto de 2001

Às nove horas e cinqüenta e oito minutos do dia
vinte e dois de agosto de dois mil e um, reuniu-se a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, no Ple
nário 10 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a
presidência do Deputado Walfrido Mares Guia. A lista
de presença registrou o comparecimento dos Deputa
dos Átila Lira - Bonifácio de Andrada - Costa Ferreira
- Eduardo Seabra - Esther Grossi - Flávio Arns 
Gastão Vieira - Ivan Valente - Jonival Lucas Junior 
Luis Barbosa - Miriam Reid - Nelo Rodolfo - Osvaldo
Biolchi - Pastor Amarildo - Paulo José Gouvêa - Pau
lo Lima - Professor Luizinho - Tânia Soares - Walfri
do Mares Guia e Wolney Queiroz - membros titulares;
e Antonio Joaquim Araújo - Clementino Coelho 
Djalma Paes - Evandro Milhomem - Gilmar Machado
- Iara Bernardi - Ivan Paixão - Joel de Hollanda 
José Indio - José Linhares - Lídia Quinan - Maria
Elvira - Milton Monti - Rafael Guerra - Raimundo Go
mes de Matos e Raimundo Santos - membros su
plentes. Deixaram de registrar suas presenças os De
putados Agnelo Queiroz - Celcita Pinheiro - João
Matos - Marisa Serrano - Osvaldo Coelho e Zezé
Perrella. Os Deputados Dino Fernandes e Nice Lobão
justificaram suas ausências. Compareceram também
os Deputados Alberto Goldman - Luiz Bittencourt e
Ronaldo Vasconcellos. ATA: Havendo número regi
mental, o Presidente declarou abertos 35 trabalhos,
dispensando a leitura da ata da reunião anterior, reali
zada no dia quinze de agosto, por solicitação do De
putado Eduardo Seabra. Logo após, submeteu a ata à
discussão. Não havendo quem quisesse discutí-Ia, foi
imediatamente submetida à votação, tendo aprova
ção unânime. Matéria sobre a mesa: O Deputado Gil
mar Machado apresentou requerimento à Mesa, soli
citando, nos termos do art. 160, do Regimento Inter
no, preferência para apreciação do Projeto de Lei nll
4.036/2001, item 13 da pauta, logo após a delibera
ção do item 3. Submetido à votação, o requerimento
teve aprovação unânime. Ordem do Dia: A - Requeri
mentos: 1 - Do Sr. Paulo José Gouvêa e Ronaldo
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Vasconcellos - que "requer a realização de reunião
audiência pública, para o princípio de outubro do cor
rente ano, com o objetivo de discutir o Projeto de Lei
02 3.652/00 - que acrescenta dispositivo à Lei 02
9.394, de 20 de dezembro de 1996". O Presidente
anunciou a existência, sobre a Mesa, de requerimen
to do autor pela retirada de pauta. Submetido à vota
ção, o requerimento pela retirada de pauta teve apro
vação unânime. 2 - Da Sra. Tânia Soares - que "soli
cita informações ao Senhor Ministro da Educação so
bre irregularidades administrativas na Escola Técnica
Federal de Sergipe". Anunciada a discussão do re
querimento, usou da palavra a Deputada Tânia Soa
res. Submetido à votação, o requerimento foi aprova
do por unanimidade. B - Proposições Sujeitas à Apre
ciação das Comissões: ORDINÁRIA: 3 - Projeto de
Lei 02 3.875/00 - do Sr. Edison Adrião Andrino de Oli
veira - que "dispõe sobre a impressão de letras musi
cais em encartes de produtos fonográficos". Relatora:
Deputada Marisa Serrano. Parecer: favorável. O Pre
sidente informou que a votação da matéria fora adia
da na reunião de 15-08-2001. Submetido à votação, o
parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. (in
versão de pauta) 13 - Projeto de Lei 02 4.036/01 - dos
Srs. Ana Maria Corso e Gilmar Machado - que "dis
põe sobre a criação de salas de arte nos shoppings
centers para exibição de filmes nacionais e de arte'.
Relator: Deputado Dino Fernandes. Parecer: favorá
vel. Não deliberado, pela ausência do relator. 4 - Pro
jeto de Lei 02 3.343/00 - Dr. Hélio - que acrescenta
parágrafo aos artigos 50 e 91 da Lei 02 9.615, de 24
de março de 1998, que "institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providencias'. Relator: Deputado
Zezé Perrella. Parecer: favorável, com emenda. Não
deliberado, pela ausência do relator. 5 - Projeto de Lei
02 4.047/01 - do Sr. Givaldo Carimbão - que "altera o
artigo 16 do Decreto-Lei 02 236, de 28 de fevereiro de
1967, para definir os horários de veiculação e a dura
ção dos programas educativos". Relator: Deputado
Luis Barbosa. Parecer: favorável. Não deliberado,
pela ausência do relator. 6 - Projeto de Lei 02
3.923/97 -do Sr. Ivan Valente e Outros - que "modifi
ca a Lei nll 9.424, de 24 de dezembro de 1996 que dis
põe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimen
to do Ensino Fundamental e de Valorização do Magis
tério". Apensados: PL nlls 4.758/98, 4.676/98,
4.880/98, 747/99, 4.045/2001, 4.222/98, 4.244/98,
4.280/98,4.763/98,1/99 e 431/99. Relator: Deputado
Gastão Vieira. Parecer: favorável, com substitutivo,
aos PL ~s 4.758/98, 4.673/98, 4.880/98, 747/99 e
4.045/2001, apensados, e contrário ao PL nll
3.923/97 e aos PL 4.222/98, 4.244/98, 4.280/98,

4.763/98, 1/99, 431/99, apensados. Vista Conjunta
concedida aos Deputados Professor Luizinho e Tânia
soares, em 08-08-2001. Lido o parecer pelo relator,
Deputado Gastão Vieira, ele ressaltou que o principal
problema da educação brasileira é a distorção ida
de/série, para o qual a proposição, se aprovada, signi
ficaria um incentivo à correção de tal distorção por
parte dos Municípios. Os Deputados Professor Luizi
nho e Ivan Valente, ao discutirem a matéria, afirma
ram que a proposição não é capaz de sanar a distor
ção idade/série e que não representa a transferência
de mais recursos para os Municípios, além de exclu
dente por não contemplar os alunos com idade supe
rior a quatorze anos nos próximos cinco anos. Usa
ram da palavra também os Deputados Gilmar Macha
do, Nelo Rodolfo, Tânia Soares, Walfrido Mares Guia
e Bonifácio de Andrada. O relator apresentou requeri
mento para retirada de pauta da proposição, que,
submetido à votação, foi aprovado por unanimidade.
Foi deliberado pelo Plenário a realização de reunião
para estudo do parecer, e discussão da matéria por
mais duas reuniões. 7 - Projeto de Lei nll 1.765/99 
Do Sr. Sérgio Carvalho - que "institui o currículo míni
mo para os diversos cursos superiores e dá outras
providências". Apensado: PL 021.819/99. Relator: De
putado Dino Fernandes. Parecer: contrário ao PL 02
1.765/99 e favorável ao PL nll 181 9/99. Não delibera
do, pela ausência do relator 8 - Projeto de Lei nll
2.453/00 - Do Sr. Robério Araújo - que "acrescenta
inciso IV, ao parágrafo segundo do artigo 13 da Lei nll
9.249, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a le
gislação do imposto de renda das pessoas jurídicas,
bem como da contribuição social sobre o lucro liquido,
edá outras providencias", e inciso VII, ao artigo 12, da
Lei n!l9.250, de 26 de dezembro de 1995, que "altera
a legislação do imposto de renda das pessoas físicas
e dá outras providencias". Relator: Deputado Zezé
Perrella. Parecer: favorável. Não deliberado, pela au
sência do relator. 9 - Projeto de Lei n° 3.638/00 - do Sr.
Paulo Paim - que "institui o Estatuto do Portador de
Necessidades Especiais e dá outras providências".
Relator: Deputado Pastor Amarildo. Parecer: contrá
rio. Vista concedida ao Deputado Flávio Arns, em
20-6-2001. Não deliberado, pela ausência do relator.
10- Projeto de Lei n° 3.731/00 - Do Sr. Jorge Pinhei
ro - que "acrescenta parágrafo ao artigo segundo da
Lei 9.870, de 23 de novembro de 1999, que "dispõe
sobre o valor total das anuidades escola es e dá ou
tras providências'. Relator: Deputado Nelo Rodolfo.
Parecer: contrário. Lido o parecer do relator, usou da
palavra para discutir o parecer o Deputado Professor
Luizinho, que defendeu o mérito da proposição e ata-
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cou O parecer do relator. Submetido à votação, o pare
cer foi aprovado, contra os votos dos Deputados Pro
fessor Luizinho e Ivan Valente. 11 - Projeto de Lei nll
3.817/00 - do Sr. Geraldo Magela Pereira - que "alte
ra o parágrafo terceiro do artigo 18 da Lei nll8.313, de
23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nll 9.874,
de 23 de novembro de 1999, que 'restabelece princí
pios da Lei 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Pro
grama Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC e dá
outras providências', concedendo incentivo a projetos
culturais relacionados à produção de curtas, médias e
documentários e às obras de preservação da memó
ria audiovisual nacional". Apensado: PL nll
3.920/2000. Relatora: Deputada Miriam Reid. Pare
cer: favorável, com substitutivo. Lido o parecer pela
relatora, não houve quem quisesse discutir a matéria.
Submetido à votação, o parecer da relatora foi apro
vado por unanimidade. 12- Projeto de Lei nll4.012/01
- do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece a
gratuidade de livros didáticos para alunos da rede pú
blica". Relatora: Deputada Celcita Pinheiro. Parecer:
favorável, com substitutivo. Não deliberado, pela au
sência do relator. 14 - Projeto de Lei nll2.940/00 - do
Sr. José Carlos Coutinho - que "acrescenta inciso ao
artgo 473 do Decreto-Lei 5.452, de primeiro de maio
de 1943, que dispõe sobre a CLT e dá outras provi
dências." Relator: Deputado Bonifácio de Andrada.
Parecer: favorável, com emenda. Vista concedida ao
Deputado Flávio Arns. 15 - Projeto de Lei nll3.697/00
- da Sra. Marisa Serrano - que "dá nova redação ao
inciso 11 do artigo 20 da Lei nll9.394, de 20 de dezem
bro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional". Relator: Deputado Eduardo Sea
bra. Parecer: favorável. Não deliberado, pela ausência
do relator. 16 - Projeto de Lei n2 3.832/00 - do Sr. Sa
latiel Carvalho - que "estipula valor correspondente a
trinta por cento do salário mínimo para inscrições a
vestibulares de instituições de educação superior".
Apensados: PL n~s 4.517/2001, 4.439/2001, e
4.606/2001. Relator: Deputado Nela Rodo~o. Parecer:
contrário ao PL nll3.882/00, e aos PL nlls 4.439/2001,
4.517/2001, e 4.606/2001, apensados. Lido o parecer
pela relator, não houve quem quisesse discutir a ma
téria. Submetido à votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. 17 - Projeto de Lei nll4.225/01 - do Sr.
Osmar Serraglio - que "acrescenta dispositivos à Lei
nll9.766, de 18 de dezembro de 1998, que altera le
gislação que rege o salário-educação e dá outras
providências". Relator: Deputado Gastão Vieira. Pare
cer: favorável. Lido o parecer pelo relator, não houve
quem quisesse discutir a matéria. Submetido à vota
ção, o parecer foi aprovado por unanimidade. 18 -

Projeto de Lei n2 4.535/01 - do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "dispõe sobre a cessão de espaço físico
para o funcionamento de Associação de Pais e Mes
tres." Relator: Deputado Luciano Bivar. Parecer: favo
rável. Não deliberado, pela ausência do relator. 19 
Projeto de Lei nll4.560/01 - do Sr. Alberto Goldman 
que "altera os arts. 45 e 48 e acrescenta o art. 55 à Lei
nll9.934, de 20 de dezembro de 1996. Relator: Depu
tado Átila Lira. Parecer: favorável. Retirado de pauta
por requerimento do relator, aprovado pelo Plenário.
20 - Projeto de Lei nlll.196/99 - do Sr. Ricardo Rique
- que "dispões sobre a concessão de benefício de
meia-entrada para portadores de carteira de doador
de sangue em estabelecimentos que proporcionem
lazer e entretenimento". Apensados os PL nlls
3.470/00 e 4.395/01. Relatora: Deputada Iara Bernar
di. Parecer: contrário ao PL nll 1.196, e PL nlls
3.470/00 e 4.395/01, apensados. Vista concedida ao
Deputado Bonifácio de Andrada. 21 - Projeto de Lei
nlll.374199 - do Sr. Rubens Bueno - que ''torna obri
gatória a prestação de serviços gratuitos como pro
fessor de ensino, público fundamental e médio por
parte de estudantes de universidades pública". Apen
so o PL n° 3.8832/00. Relatora: Deputada Tânia Soa
res. Parecer: contrário ao PL n° 1.374/99 e ao PL n°
3.832/00, apensado. Lido o parecer pela relatora, dis
cutiram a matéria os Deputados Tânia Soares, Paulo
Lima e Bonifácio de Andrada, tendo estes dois ú~i

mos falado contra o parecer da relatora, em favor da
proposição, ressaltando que oito horas semanais
pouco representaria para os estudantes e profissio
nais recém formados. Vista concedida ao Deputado
Bonifácio de Andrada. 22 - Projeto de Lei n° 3.953/00
- do Sr. Milton Monti - que "dá nova redação ao § 5°
do art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996". Relator: Deputado João Matos. Parecer: con
trário. Não deliberado, pela ausência do relator. 23 
Projeto de Lei n° 4.157/01 - do Sr. Jaques Wagner e
outros - que "dispõe sobre a criação, no âmbito do
Desporto Educacional, da categoria adaptada às
pessoas portadoras de deficiência". Relator: Deputa
do Ivan Paixão. Parecer: favorável, Lido o parecer
pelo relator e não havendo quem quisesse discutir a
matéria. Submetido à votação, o parecer teve aprova
ção unânime. 24 - Projeto de Lei nll 4.250/01 - do Sr.
Luiz Bittencourt - que "institui 'o Programa Leitura de
Jornais e Revistas em Sala de Aula", como atividade
extracurricular, nos estabelecimentos públicos de en
sino fundamental e médio de todo o país, e dá outras
providências". Relator: Deputado Ivan Paixão. Pare
cer: favorável. Vista concedida à Deputada Iara Ber
nardi. 25 - Projeto de Lei nll 4.326/01 - da Sra. Nair
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Xavier Lobo - que 'confere ao Governador Mário Co
vas a designação de "Patrono do Turismo Nacional".
Relator: Deputado Nelson Marchezan. Parecer: favo
rável. Não deliberado, pela ausência do relator. 26 
Projeto de Lei n'l 4.429/01 - do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "altera a redação da Lei nll9.610, de 19
de fevereiro de 1998, dispondo sobre os eventos pú
blicos gratuitos promovidos pelas prefeituras munici
pais". Relator: Deputado Nelo Rodolfo. Parecer: con
trário. Retirado de pauta por requerimento do relator,
aprovado pelo Plenário. 27 - Projeto de Lei n'l
4.540/01 - da Sra. Tânia Soares - que "acrescenta
artigo à Lei nll9.61 O, de 19 de fevereiro, de 1998, dis
pondo sobre a numeração da obra artística, científica
ou literária". Relator: Deputado Fernando Gonçalves.
Parecer: favorável. Não deliberado pela ausência do
relator. 28 - Projeto de Lei njl4.569/01 - da Sra. Alcio
ne Athayde - que "dá nova redação ao art. 2jl da Lei nll
9.870, de 23 de novembro de 1999, obrigando o esta
belecimento de ensino a divulgar a lista de material
escolar quarenta e cinco dias antes da data final para
matrícula". Relatora: Deputada Nice Lobão. Parecer:
favorável. Não deliberado, pela ausência da relatora
29 - Projeto de Lei n'l 4.152/01 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "dispõe sobre a criação do vale-cultura
para os profissionais da educação do sistema públi
cos de ensino'. Relator: Deputado Professor Luizinho.
Parecer: contrário. Não deliberado, pela ausência do
relator. 30 - Projeto de Lei njl 4.270/01 - do Sr. Antô
nio do Valle - que "dispõe sobre a garantia, a estu
dantes de baixa renda, de bolsa de estudos para o en
sino superior". Relator: Deputado Osvaldo Biolchi. Pa
recer: contrário. Não deliberado, pela ausência do re
lator 31 - Projeto de Lei njl 4.282/01 - do Sr. Airton
Dipp - que "dá nova redação ao inciso I do artigo 70
da Lei njl 9.394, de 20 de dezembro de 1996". Relator:
Deputado Joel de Hollanda. Parecer: favorável. Não
deliberado, pela ausência do relator. 32 - Projeto de
Lei n'l4.413/01 - do Sr. Cezar Schirmer - que "dispõe
sobre a definição das diretrizes curriculares dos cur
sos de graduação". Relator: Deputado Mauro Fecury.
Parecer: favorável. Não deliberado, pela ausência do
relator. 33 - Projeto de Lei n'l4.643/01 - do Sr. Marcos
Cintra - que "institui o Dia Nacional do Escrivão de
Polícia, a ser comemorado anualmente no dia 05 de
novembro. Relator: Deputado Gastão Vieira. Parecer:
contrário. Não deliberado, pela ausência do relator. 34
- Projeto de Lei n~ 4.674/01 - do Sr. Júlio Redecker
que "institui o Dia Nacional do Curtidor nas condições
que especifica". Relator: Deputado Gastão Vieira. Pa
recer: contrário. Não deliberado, pela ausência do re
lator. A Deputada Tânia Soares anunciou a presença

do Senhor Felipe Maia - Presidente da União Nacio
nal dos Estudantes - UNE. O Deputado Ivan Valente
informou ao Plenário que, embora tramite na Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação o Projeto
de Resolução nll99/2000, de autoria desta comissão,
que "denomina Plenário Deputado Florestan Fernan
des a sala de reuniões da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados", foi
apresentada, junto à Mesa da Câmara dos Deputa
dos, proposição dando o nome de Plenário Jorge
Amado à sala de reuniões da Comissão de Educa
ção, razão pela qual ele requereu que a Comissão se
pronunciasse a respeito junto a Presidência da Casa.
O Presidente encerrou os trabalhos às doze horas,
antes convocando os membros da Comissão para re
união de audiência pública, a realizar-se no dia vinte
e oito de agosto, às quatorze horas e trinta minutos,
destinada ao debate sobre a exibição de filmes brasi
leiros de curta metragem. E, para constar, eu Carla
Rodrigues de Medeiros Tavares, Secretária, lavrei a
presente Ata, que será assinada pelo Presidente, De
putado Walfrido Mares Guia e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.

Ata da 231' reunião ordinária, realizada em 29
de agosto de 2001

Às dez horas e oito minutos do dia vinte e nove de
agosto de dois mil e um, reuniu-se a Comissão de Edu
cação, Cunura e Desporto, no Plenário 10 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Depu
tado Walfrido Mares Guia. A lista de presença registrou
o comparecimento dos Deputados Agnelo Queiroz, Bo
nifácio de Andrada, Celeita Pinheiro, Costa Ferreira,
Eduardo Seabra, Flávio Ams, Gastão Vieira, Ivan Va
lente, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa,
Marisa Serrano, Miriam Reid, Nele Rodolfo, Nice Lo
bão, Osvaldo Coelho, Pastor Amarildo, Paulo José Gou
vêa, Professor Luizinho, Tânia Soares, Walfrido Mares
Guia, Wolney Queiroz e Zezé Perrella - membros titu
lares; e Divaldo Suruagy, Djalma Paes, Fernando
Gonçalves, Gilmar Machado, Iara Bernardi, Joel de
Hollanda, José índio, Milton Menti, Padre Roque Pau
lo Mourão, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Ma
tos e Raimundo Santos - membros suplentes. Deixa
ram de registrar suas presenças os Deputados Átila
Lira, Dino Fernandes, Esther Grossi, Osvaldo Biolchi
e Paulo Lima. O Deputado Dino Fernandes justificou
sua ausência. Compareceram também os Deputados
Luiz Bittencourt e Ronaldo Vasconcellos ATA: Haven
do número regimental, o Presidente declarou abertos
os trabalhos, dispensando a leitura das atas das reu
niões anteriores, realizadas nos dias vinte e um e vin
te e dois de agosto, por solicitação da Deputada Cel-
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cita Pinheiro. A seguir, submeteu as atas discussão.
Não havendo quem quisesse discutf-Ias, foram imedi
atamente submetidas à votação, tendo aprovação
unânime. Expediente: O Presidente comunicou ao
Plenário o recebimento do Aviso número 4.494/2001,
da Presidência do Tribunal de Contas da União, enca
minhando cópia da Decisão n2 519/2001, adotada
pelo Tribunal, referente à auditoria realizada na Se
cretaria de Educação à Distância. O Presidente de
clarou, nos termos do art. 163, inciso I, C/C 164, ca
put, a prejudicialidade do Projeto de Lei n~ 3.917/97,
da Senhora Maria Elvira, que "dispõe sobre a come
moração de feriados antecipadamente às Segun
das-feiras", por tratar-se de matéria idêntica à do Pro
jeto de Lei n2 3.962/01, do Senhor Themístocles Sam
paio, que "dispõe sobre a transferência de feriados
para as segundas-feiras", aprovado por esta Comis
são em reunião do dia seis de junho. Pela ordem o
Presidente concedeu a palavra ao Deputado Gilmar
Machado, que informou o Presidente da Comissão a
presença de representantes do movimento grevista
dos professores e demais servidores das universida
des federais, solicitando que fossem ouvidos pela Co
missão. O Presidente disse que os Deputados da Co
missão os receberiam após o encerramento desta re
união. A seguir, os Deputados Walfrido Mares Guia,
Ivan Valente, Tânia Soares e Iara Bernardi ressalta
ram a gravidade da situação e necessidade de a Co
missão envolver-se nas negociações, a fim de acele
rá-Ias. Pela ordem do Presidente concedeu a palavra
aos Deputados Joel de Hollanda, que informou o Ple
nário a sua presença na entrega do cartão Bol
sa-Escola de número um milhão, em Pernambuco,
juntamente com os Senhores Marco Antônio de Oli
veira Maciel, Vice-Presidente da República, e Paulo
Renato de Souza, Ministro de Estado da Educação o
qual informou a intenção de aplicar R$1.600.000,00
no programa; a Deputada Marisa Serrara, que infor
mou sua participação no X Encontro do Parlamento
Cultural do Mercosul- PARCUM, realizado entre os
dias dezenove e vinte e um de agosto, em Montevi
déu, no Paraguai, e que a próxima versão do encontro
ocorrerá nos meses de janeiro e fevereiro do ano de
dois mil e dois, na Ilha de Páscoa, no Chile; informou
também que a Subcomissão de Educação à Distân
cia está preparando, em parceria com a Universidade
de Brasília e com a Escola do Ministério Público, um
curso de direitos humanos à distância; ao Deputado
Ivan Valente, que indagou sobre o andamento da Pro
posta de Fiscalização e Controle n~ 51/2001, de sua
autoria, que "propõe que a Comissão de Educação,
Cultura e Desporto fiscalize o processo de autoriza-

ção e funcionamento dos cursos de ensino superior,
das Faculdades, dos Centres Universitários e das
Universidades, bem como o Exame Nacional de Cur
sos (Provão), o Exame Nacional do Ensino Médio 
ENEM, realizados pelo Conselho Nacional de Educa
ção e pelo Ministério da Educação", tendo o Presi
dente respondido que o relator da proposição, Depu
tado João Matos, informara à secretaria da Comissão
que pretende apresentar o parecer prévio na próxima
semana. Ordem do Dia: A - Requerimentos: 1 - Da Sr.
Iara Bernardi - que requer a realização de reunião de
audiência pública para debater as conseqüências da
aplicação da MP n2 2.208, de 17 de agosto de 2001".
Discutiu a matéria a Deputada Iara Bernardi. Subme
tido à votação, o requerimento foi aprovado por unani
midade. 2 - Do Sr. Gilmar Machado - que "requer a re
alização de audiência pública com o Presidente do
Conselho Federal de Educação Física Sr. Jorge Stei
nhilber e com representantes das associações e/ou
federações relacionadas com as atividades de yoga,
capoeira, dança, Tai-Chi, dentre outras, para discutir
mos a abrangência da Lei nll9.696, de 111-9-98". Dis
cutiram a matéria os Deputados Gilmar Machado e
Tânia Soares, que apoiou a proposição, pedindo a
oportunidade para a inclusão de outros nomes. Sub
metido à votação, o requerimento foi aprovado por
unanimidade. 3 - Do Sr. Átila Lira - que "requer a rea
lização de reunião de audiência pública para discutir o
PL N~ 4.560/2001 , do Sr. Alberto Goldman, que altera
os artigos 45 e 48 e acrescenta o artigo 55 à Lei nll
9.394, de 20 de dezembro de 1996". Não deliberado,
pela ausência do autor. B - Proposições Sujeitas à
Apreciação pelo Plenário da Casa: Prioridade: 4 
Projeto de Lei Complementar n° 157/00 - do Sr. Edu
ardo Campos - que "cria Reserva Especial do FPM
REPHAN para os Municípios que possuem acervo
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional". Relator: Deputado Ivan Valente.
Parecer: pela aprovação, lido o parecer pelo relator,
usaram da palavra para discutir a matéria os Deputa
dos Marisa Serrano e Flávio Arns, que declararam
apoio à proposição. Discutiu também o parecer do re
lator o Deputado Gastão Vieira, que disse ser impor
tante saber quantos municípios têm patrimônio tom
bado para aprofundar a discussão da proposição. Vis
ta concedida à Deputada Tânia Soares. Ordinária: 5
Projeto de Lei nll 3.291/00 - do Sr. Develasco - que
"dispõe sobre o registro de professores e alunos de
academias de artes marciais nos órgãos de seguran
ça Pública". Relatora: Deputada Esther Grossi. Pare
cer: pela aprovação, com substitutivo. Não deliberado,
pela ausência da relatora. C - Proposições Sujeitas à
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apreciação das Comissões: Ordinária: 6 - Projeto de
Lei ~ 3.343/00 - Dr. Hélio que "acrescenta parágrafo
aos artigos 50 e 91 da Lei n'l9.615, de 24 de março de
1998, que "institui normas gerais sobre desporto e da
outras providencias". Relator: Deputado Zezé Perrel
la. Parecer: pela aprovação, com emenda. Não delibe
rado, pela ausência do relator. 7 - Projeto de Lei ~
4.047/01 - do Sr. Givaldo Carimbão - que "altera o ar
tigo 16 do Decreto-Lei n'l 236, de 28 de fevereiro de
1967, para definir os horários de veiculação e a dura
ção dos programas educativos." Relator: Deputado
Luis Barbosa. Parecer: pela aprovação. Não delibera
do, pela ausência o relator. 8 - Projeto de Lei n'l
2.453/00 - do Sr. Robério Araújo - que "acrescenta
inciso IV, ao parágrafo segundo do artigo 13 da Lei
9.249, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a le
gislação do imposto de renda das pessoas jurídicas,
bem como da contribuição social sobre o lucro líqui
do, e dá outras providencias", e inciso VII, ao artigo
12, da Lei n'l9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
"altera a legislação do imposto de renda das pessoas
físicas e da outras providencias". Relator: Deputado
Zezé Perrella. Parecer: pela aprovação. Não delibera
do, pela ausência do relator. 9 - Projeto de Lei n'l
3.638/00 - do Sr. Paulo Paim - que "institui o Estatuto
do Portador de Necessidades Especiais e dá outras
providências". Relator: Deputado Pastor Amarildo.
Parecer: pela rejeição. Vista concedida ao Deputado
Flávio Arns, em 20-6-01 . Não deliberado, pela ausên
cia do relator. 10 - Projeto de Lei n'l4.012101 - do Sr.
José Carlos Coutinho - que "estabelece a gratuidade
de livros didáticos para alunos da rede pública". Rela
tora: Deputada Celcita Pinheiro. Parecer: pela aprova
ção, com substitutivo. Lido o parecer pela relatora,
usaram da palavra para discutir a matéria os Deputa
dos Gastão Vieira, que alegou que a simples exten
são dos direitos garantidos aos alunos do ensino fun
damentai aos alunos do ensino médio não resolve a
situação; Marisa Serrano, que disse acreditar que os
estados não teriam condições de arcar com o trans
porte para alunos de nível médio, a menos que façam
convênios com as prefeituras; Mirian Reid, que decla
rou apoio à iniciativa por ser o segundo grau hoje ne
cessidade básica para o ingresso no mercado de tra
balho. Discutiram a matéria também os Deputados
Wolney Queiroz e Bonifácio de Andrada. A relatora,
acatando as argumentações dos Deputados, refor
mulou seu parecer, a fim de aprovar o texto inicial.
Submetido à votação, o parecer reformulado foi apro
vado por unanimidade. 11 - Projeto de Lei riº- 2.940/00
- do Sr. José Carlos Coutinho - que "acrescenta inci
so ao artigo 473 do Decreto-Lei ~ 5.452, de primeiro

de maio de 1943, que dispõe sobre a CLT e dá outras
providências". Relator: Deputado Bonifácio De Andra
da. Parecer favorável: com emenda. Vista ao Deputa
do Flávio Arns em 22-8-01, que apresentou voto em
separado pela rejeição. Lido o parecer pelo relator,
usaram da palavra para discutir a matéria os Deputa
dos Flávio Arns, que manifestou-se contrariamente
ao projeto pelo ônus que acarretaria ao empregador;
Pastor Amarildo, que alegou que alguns direitos tra
balhistas concedidos ao cidadão antes pioram do que
melhoram sua condição, já que são capazes de gerar
desemprego e discriminação, com o que concordou o
Deputado Walfrido Mares Guia; Gilmar Machado, que
manifestou-se pelo apoio à matéria, sugerindo a com
pensação de horas não trabalhadas; Mirian Reid, que
defendeu o mérito da proposição. O relator apresen
tou requerimento de retirada de pauta, a fim de refor
mular seu parecer. Submeto à votação, teve aprova
ção unânime. 12 -Projeto de Lei n° 3.697/00-da Sra.
Marisa Serrano - que "da nova redação ao inciso 11 do
artigo 20 da Lei n'l 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que "estabelece as diretrizes e bases da edu
cação nacional". Relator: Deputado Eduardo Seabra.
Parecer: pela aprovação. Lido o parecer pelo relator,
usou da palavra para discutir a matéria a Deputada
Marisa Serrano, que comentou a abrangência das co
operativas educacionais na atualidade. Submetido à
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 13
- PRojeto de Lei n° 4.535/01 - O Rr. Ronaldo Vascon
cellos - que "dispõe sobre a cessão de espaço físico
para o funcionamento de Associação de Pais e Mes
tres." Relator: Deputado Luciano Bivar Parecer: pela
aprovação. Não deliberado, pela ausência do relator.
14 - Projeto de Lei n° 1.196/99 - do Sr. Ricardo Rique
- que "dispões sobre a concessão de benefício de
meia-entrada para portadores de carteira de doador
de sangue em estabelecimentos que proporcionem
lazer e entretenimento". Apensados os PL nOs
3.470/00 e 4.395/01. Relatora: Deputada Iara Bernar·
di. Parecer: pela rejeição do PL ~ 1.196, e PLs n'ls
3.470/00 e 4.395/01, apensados. Vista ao Deputado
Bonifácio de Andrada em 22-8-01. Retirado de pauta
por requerimento da relatora, aprovado pelo Plenário.
15 - Projeto de Lei n° 1.374/99 - do Sr. Rubens Bue
no - que "torna obrigatória a prestação de serviços
gratuitos como professor de ensino público funda
mentai e médio por parte de estudantes de universi
dades pública'. Apenso o PL n2 3.832/00. Relatora:
Deputada Tânia Soares. Parecer: pela rejeição do PL
n2 1.374/99 e do PL n2 3.832/00, apensado. Vista ao
Deputado Bonifácio de Andrada em 22-8-01. Lido o
parecer pela relatora, usaram da palavra para discuti
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a matéria os Deputados Costa Ferreira, que manifes
tou-se favoravelmente ao parecer da relatora; e Gil
mar Machado, que informou ser de trezentas e ses
senta horas/aula o estágio exigido para os cursos de
licenciatura pela Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção, o que, segundo ele, já contempla a matéria obje
to de apreciação. Submetido à votação, o parecer da
relatora foi aprovado por unanimidade. 16 - Projeto
de Lei nll3.963/00 - do Sr. Milton Monti - que "dá nova
redação ao § 52 do art. 26 da Lei nll9.394, de 20 de
dezembro de 1996. Relator: Deputado João Matos.
Parecer: pela rejeição. Vista concedida ao Deputado
Gilmar Machado. 17 - Projeto de Lei nll4.250/01 - do
Sr. Luiz Bittencourt - que "institui o Programa Leitura
de Jornais e Revistas em Sala de Aula, como ativida
de extracurricular, nos estabelecimentos públicos de
ensino fundamental e médio de todo o país, e dá ou
tras providências". Relator: Deputado Ivan Paixão. Pa
recer: pela aprovação. Vista à Deputada Iara Bernardi
em 22-8-01. Não deliberado, pela ausência do relator.
18. Projeto de Lei nll 4.326/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "confere ao Governador Mário Covas a
designação de "Patrono do Turismo Nacional". Rela
tor: Deputado Nelson Marchezan. Parecer: pela apro
vação. Não deliberado, pela ausência do relator 19 
Projeto de Lei nll 4.429/01 - do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "altera a redação da Lei nll9.61 O, de 19
de fevereiro de 1998, dispondo sobre os eventos pú
blicos gratuitos promovidos pelas prefeituras Munici
pais". Relator: Deputado Nelo Rodolfo. Parecer: pela
rejeição. Não deliberado, pela ausência do relator. 20
- Projeto de Lei nll4.540/01 - da Sra. Tânia Soares
que "acrescenta artigo à Lei nll9.6 10, de 19 de feve
reiro de 1998, dispondo sobre a numeração da obra
artística, científica ou literária". Relator: Deputado
Fernando Gonçalves. Parecer:pela aprovação. Lido o
parecer peto relator, não houve quem quisesse discu
tir a matéria. Submetido à votação, o parecer foi apro
vado por unanimidade. 21 - Projeto de Lei nll4.569/01
- da Sua. Alcione Athayde - que "dá nova redação ao
art. 211 da Lei nll9.870, de 23 de novembro de 1999,
obrigando o estabelecimento de ensino a divulgar a
lista de material escolar quarenta e cinco dias antes
da data final para matrícula". Relatora: Deputada Nice
Lobão. Parecer: pela aprovação. Não deliberado, pela
ausência da relatora. 22 - Projeto de Lei nll4.152/01 
do Sr. Luiz Bittencourt - que "dispõe sobre a criação
do fale-cultura para os profissionais da educação do
sistema público de ensino". Relator: Deputado Profes
sor Luizinho. Parecer: pela rejeição. Não deliberado,
pela ausência do relator. 23 - Projeto de Lei nll
4.270/01 - do Sr. Antônio do Valle - que "dispõe sobre

a garantia, estudantes de baixa renda, de bolsa de
estudos para o ensino superior". Relator: Deputado
Osvaldo Biolchi. Parecer: pela rejeição. Não delibera
do, pela ausência do relator. 24 - Projeto de Lei nll
4.282/01 - do Sr. Airton Dipp - que "dá nova redação
ao inciso I do artigo 711 da Lei nll 9.394, de 20 de de
zembro de 1996". Relator: Deputado Joel De Hollan
da Parecer: pela aprovação. Não deliberado, pela au
sência do relator. 25 - Projeto de Lei nll4.413/01 - do
Sr. Cezar Chirmer - que "dispõe sobre a definição das
diretrizes curriculares dos cursos de graduação". Re
lator: Deputado Mauro Fecury. Parecer: pela aprova
ção. Não deliberado, pela ausência do relator. 26 
Projeto de Lei n° 4.643/01 - do Sr. Marco Cintra - que
"institui o Dia Nacional do Escrivão de Polícia, a ser
comemorado anualmente no dia 5 de novembro". Re
lator: Deputado Gastão Vieira. Parecer: pela rejei
ção. O relator apresentou requerimento de retirada
de pauta, aprovado por unanimidade pelo Plenário.
27 - Projeto de Lei nO 4.674/01 - do Sr. Júlio Redec
ker - que "institui o Dia Nacional do Curtidor nas con
dições que especifica". Relator: Deputado Gastão
Vieira. Parecer: pela rejeição. Vista concedida ao De
putado Pastor Amarildo. 28 - Projeto de Lei n° 1
.828/99 - do Sr. Gerson Gabrielli -que "dispõe sobre o
dia nacional da microempresa". Apensado: PL nll
1.867/1999. Relatora: Deputada Tânia Soares. Pare
cer: pela rejeição deste e do PL n° 1867/1999, apen
sado. Lido o parecer pela relatora, não houve quem
quisesse discutf-Io. Submetido à votação, o parecer
foi aprovado por unanimidade. 29 - Projeto de Lei n°
3.595-A/00 - do Sr. Luis Barbosa - que "altera a deno
minação do Aeroporto Internacional de Boa Vista 
RR para "Aeroporto Internacional de Boa Vista Prefei
to Alcides Rodrigues dos Santos"'. Relator: Deputado
Ivan Valente. Parecer: pela rejeição. Não deliberado,
pela ausência do relator. 30 - Projeto de Lei nll
3.652/00 - do Sr. Ronaldo Vasconcelos - que "acres
centa dispositivo à Lei nll 9.394, de 20 de dezembro
de 1996". Apensado: PL nll 3.977/2000. Relator: De
putado Professor Luizinho. Parecer: pela rejeição
deste e do PL nll3.977/2000, apensado. Não delibera
do, pela ausência do relator. 31 - Projeto de Lei n°
3.726/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "deter
mina a apresentação por instituição de ensino superi
or de certificado de avaliação positiva para participa
ção em programa de financiamento a estudante, e dá
outras providencias". Relator: Deputado Joel de Hol
(anda. Parecer: pela aprovação. Vista concedida ao
Deputado Gilmar Machado. 32 - Projeto de Lei n2
3.728/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "inclui
conteúdo de educação ambiental nos currículos de
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ensino fundamental, de ensino médio e de ensino su
perior". Relatora: Deputada Esther Grossi. Parecer:
pela rejeição. Não deliberado, pela ausência da rela
tora. 33 - Projeto de Lei n2 3.821/00 - da Sra. Esther
Grossi - que "acrescenta dispositivo ao parágrafo se
gundo do artigo 37 da Lei n2 9.394, de 20 de dezem
bro de 1996". Relatora: Deputada Tânia Soares. Pare
cer: pela aprovação. Lido o parecer pela relatora, não
houve quem quisesse discutir a matéria. Submetido à
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 34
- Projeto de Lei n2 3.840/00 - do Sr. Ary Kara José 
que "institui o Dia Nacional do. Sindicalista". Relator:
Deputado Gastão Vieira. "Parecer: pela aprovação.
Lido o parecer pelo relator, usaram da palavra para
discutir a matéria dos Deputados Gilmar Machado,
que defendeu a rejeição da matéria, apesar de sua
origem sindicalista, em obediência à Súmula de Re
comendações aprovada por esta Comissão em reu
nião do dia trinta e um de maio; Tânia Soares, que re
comendou cuidado na aplicação da Súmula e exter
nou seu receio de enfraquecimento do feriado de pri
meiro de maio; Bonifácio de Andrada, que disse ser a
Súmula uma forma de cercear a liberdade do Legisla
tivo e propôs a adoção do voto secreto e maioria ab
soluta para proposições que pretendam criar dias na
cionais; Costa Ferreira, que falou contrariamente à
adoção de voto secreto e apoiou o relator, defenden
do que, apesar da Súmula, cada proposição deve ser
avaliada cuidadosamente; e Wolney Queiroz, que de
fendeu o uso da Súmula como balizadora do trabalho
dos relatores e ressaltou que ela cerceia, tampouco
obriga o parlamentar ou a Comissão. Submetido à vo
tação, pare:er do relator foi aprovado, contra o voto do
Deputado Gilmar Machado. 35 -Projeto de Lei n2
3.841/00 - do Sr. Ary Kara José - que "instituf o Dia
Nacional do servidor Público Municipal. Relator: De
putado Djalma Paes. Parecer: Pela rejeição. Não deli
berado, pela ausência do relator. 36 - Projeto de Lei
n° 4.011/01 - o Sr. José Carlos Coutinho - que "regula
o tombamento dos bens culturais das empresas inclu
ídas no Programa Nacional de Desestatização". Rela
tor: Deputado Costa Ferreira. Parecer: pela aprova
ção. Lido o parecer pelo relator, a Deputada Tânia So
ares usou da palavra para discutir a matéria, tecendo
elogios a ela. Submetido à votação, o parecer foi apro
vado por unanimidade. 37 - Projeto de Lei n2 4.59/01
- do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "institui o Dia Na
cional dos Supermercados, nas condições que espe
clfica". Relator: Deputado Paulo José Gouveia. Pare
cer: pela rejeição. Lido o parecer pelo relator, não
houve quem quisesse discutí-Io. Submetido à vota
ção, o parecer foi aprovado por unanimidade. 38 -

Projeto de Lei n2 4.142/01 - do Sr. Aloízio Mercadante
- que "dispõe sobre a concessão de meia-entrada
para professores na compra de ingressos para eventos
culturais". Apensado: PL n2 4.637/2001. Relatora: pe
putada Tânia Soares. Parecer: pela rejeição deste e
do PL N.Il 4.637/2001, apensado. A relatora apresen
tou regulamento pela retirada de pauta. Submetido à
votação, o requerimento pela retirada foi aprovado
por unanimidade. 39 - Projeto de Lei n2 4.170/01 - do
Sr. Julio Semeghini - que "institui o Dia Nacional do
Maquinista Ferroviário". Relator: Deputado Costa Fer
reira. Parecer: pela rejeição. O relator apresentou re
querimento pela retirada de pauta. Submetido à vota
ção, o requerimento pela retirada foi aprovado por
unanimidade. 40 - Projeto de Lei n.Il4.265/01 - da Sra.
Luiza Erundina - que "institui o dia 13 de dezembro
como o 'Dia Nacional do Forro"'. Relator: Deputado
Gastão Vieira. Parecer: pela aprovação. Vista conce
dida ao Deputado Wolney Queiroz. 41 - Projeto de Lei
n° 4.292/01 - do Sr. Arolde de Oliveira; - que "Institui o
dia da Confissão Religiosa". Relator: Deputado Gas
tão Vieira. Parecer: pela rejeição. Vista concedida ao
Deputado Gilmar Machado. 42 - Projeto de Lei n°
4.394/0 1 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "institui o Dia
Nacional ia Luta Contra a Violência e Exploração Se
xual de Criança e Adolescente". Relatora: Deputada
Celcita Pinheiro. Parecer: pela rejeição. Não delibera
do, pela ausência da relatora. 43 - Projeto de Lei n2
407/01 - do Sr. Euler Morais - que "estabelece a obri
gatoriedade para as companhias teatrais ou de atores
que tenham obtido financiamento público ou incenti
vos fiscais previstos na legislação cultural viagens, de
realizarem apresentação gratuita para as escolas pú
blicas do ensino fundamental e médio, e dá outras
providências". Relator: Deputado Jonival Lucas Juni
or. Parecer: pela aprovação. Não deliberado, pela au
sência do relatar. 44 - Projeto de Lei nO 4.437101 - do
Sr. Adão Pretto - que""institui o Dia Nacional da Edu
cação Básica do Campo". Relator: Deputado
Professor Luizinho. Parecer: pela aprovação. Não de
liberado, pela ausência do relator. 45 - Projeto de Lei
n.Il4.466101 - do Sr. Murilo Domingos - que "institui o
Dia Nacional do Rio". Relator: Deputado Clementino
Coelho. Parecer: pela rejeição. Não deliberado, pela
ausência do relator. 46 - Projeto de Lei n.ll 4.484/01 
do Sr. José Carlos Coutinho - que "veda o uso de pro
paganda e publicidade de livros didáticos de dos os
níveis, e dá outras providências". Relator: Deputado
Nelo Rodolfo. Parecer: pela rejeição. Não deliberado,
pela ausência do relator. O Presidente informou ao
Plenário o recebimento de convite, encaminhado pelo
Senhor Felipe Maia, Presidente da União Nacional
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dos Estudantes - UNE, para o lançamento da Frente
Parlamentar em Defesa do Movimento Estudantil,
que ocorrerá no dia cinco de setembro, às quinze ho
ras, no Plenário 2 da Câmara dos Deputados. O Pre
sidente encerrou os trabalhos às doze horas e vinte e
dois minutos, antes convocando os membros da Co
missão para reunião de audiência pública, a reali
zar-se no dia quatro de setembro, às quatorze horas e
trinta minutos, destinada a ouvir o Senhor Francisco
Corrêa Weffort, Ministro de Estado da Cultura, sobre
as potencialidades dos projetos culturais daquela
pasta, especialmente a questão do mecenato. E, para
constar, eu Carla Rodrigues de Mereiros Tavares, se
cretária, lavrei a presente Ata, que será assinada pelo
Presidente, Deputado Walfrido Mares Guia Câmara
dos Deputados e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.

Ata da 2411 Reunião Ordinária (Audiência PÚ
blica), realizada em 4 de setembro de 2001

Às quatorze horas e cinqüenta e sete minutos
do dia quatro de setembro de dois mil e um, reuniu-se
a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, no Ple
nário nll 10 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
sob a presidência do Deputado Walfrido Mares Guia
Compareceram os Deputados Atila Lira, Celcita Pi
nheiro, Costa Ferreira, Eduardo Seabra, Flávio Arns,
João Matos, Luis Barbosa, Osvaldo Biolchi, Pastor
Amarildo, Professor Luizinho e Walfrido Mares Guia 
membros titulares; e Joel de Hollanda, Milton Monti,
Nelson Marchezan e Rafael Guerra - membros su
plentes. Deixaram de registrar as suas presenças os
Deputados Agnelo Queiroz, Bonifácio de Andrada,
Esther Grossi, Gastão Vieira, Ivan Valente, Jonival
Lucas Júnior, Marisa Serrano, Mirian Reid, Neto Ro
dolto, Nice Lobão, Osvaldo Coelho, Paulo José Gou
vêa, Wolney Queiroz e Zezé Perrela. Justificaram
suas ausências os Deputados Dino Fernandes, Maria
Elvira, Paulo Lima e Tânia Soares. Compareceu tam
bém o Depurado Luiz Bittencourt. O Presidente decla
rou abertos os trabalhos e informou que a reunião se
destinava a ouvir o Ministro de Estado da Cultura, Se
nhor Francisco Corrêa Weffort, a respeito das poten
cialidades dos projetos daquele Ministério. Em segui
da, o Presidente convidou o Senhor Ministro para to
mar assento à Mesa, chamando a atenção dos pre
sentes para as normas que regulariam o andamento
dos trabalhos. O Presidente concedeu a palavra ao
Senhor Ministro para sua explanação. Em sua fala, o
Senhor Ministro afirmou que o objetivo da Lei n" 8.313,
de 23 de dezembro de 1991 - Lei Rouanet, é a reu
nião de recursos públicos aos privados para financia
mento da cultura, e que todo o recurso aplicado pela

iniciativa privada em mecenato é uma antecipação do
dinheiro público, uma vez que ele será deduzido do
imposto sobre a renda da empresa. O Ministro decla
rou que são duas as principais limitações à Lei Roua
net: a possibilidade de dedução atinge apenas as em
presas de lucro real, e não as de lucro presumido, que
são as menores; e seus benefícios concentram-se,
entre oitenta e oitenta e cinco por cento do total, na re
gião sudeste, apesar da grande diversidade cultural
brasileira. A seguir, o Senhor Ministro abordou algu
mas áreas de atuação do Ministério: cinema nacional,
ressaltando o crescimento da produção cinematográ
fica brasileira e a dificuldade de competição com o ci
nema norte-americano; patrimônio histórico, cuja
principal dificuldade é o pequeno valor das deduções,
que atingem apenas oitenta por cento, apesar de a
área exigir grandes quantias em dinheiro; música,
área na qual os investimentos se concentram na mú
sica erudita, sobretudo no financiamento de bandas,
jà que a música popular normalmente financia a si
mesma; livro, afirmando haver no Brasil uma deman
da reprimida em razão de dificuldades econômicas e
não culturais, e que, por isso, defende a criação de in
centivos legais à publicação de livros mais baratos; le
itura, falando da criação de centro culturais e bibliote
cas públicas; museus, ressaltando a existência de
grande público para exposições promovidas pelo Mi
nistério. O Ministro finalizou reafirmando a necessida
de de ampliação de recursos. A seguir, usaram da pa
lavra os Deputados João Matos, que afirmou ter apre
sentado o requerimento para comparecimento do Se
nhor Ministro a fim de subsidiar a apresentação de
emendas ao orçamento; Celcita Pinheiro, que agrade
ceu a presença do Ministro e elogiou os programas de
criação de bibliotecas nas pequenas cidades, particu
larmente as do estado do Mato Grosso: Osvaldo Biol
chi, que sugeriu o incentivo ao turismo no interior dos
estados: Joel de Hollanda, que declarou sua preocu
pação com a excessiva concentração de recursos na
região sudeste e perguntou o que se pode fazer para
a descentralização de recursos. O Presidente desta
cou quão oportuna foi a explanação do Ministro, uma
vez que a Comissão estará, em breve, preparando as
emendas ao orçamento a que tem direito, e informou
ao Ministro a existência da Subcomissão Permanente
da Cultura, cujo E residente é o Deputado Gastão Vi
eira. A seguir, o Presidente passou a palavra ao Minis
tro para suas considerações finais. O Ministro elogiou
a atuação parlamentar, afirmando ser esta uma forma
de suprir a deficiência de conhecimento do território
brasileiro que o Ministério tem; admitiu falhas na apre
ciação dos projetos; ressaltou a importância de a co-
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missão apresentar emenda ao orçamento em favor
da cultura: e, por fim, propôs a mudança das regras de
contribuição da pessoa física e alteração para que as
empresas de lucro presumido também possam con
tribuir. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agra
deceu a presença do Senhor Ministro e encerrou a re
união às dezesseis horas e cinco minutos, antes con
vocando os membros da Comissão para reunião ordi
nária a realizar-se no dia cinco de setembro, quar
ta-feira, às nove horas, no Plenário 10 do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados. E, para constar, eu, Carla
Rodrigues de Medeiros Tavares Secretária, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada será assi
nada pelo Presidente, Deputado Walfrido Mares
Guia, publicada no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Walfrido Mares
Guia) - Declaro abertos os trabalhos da presente reu
nião de audiência pública, requerida pelo Deputado
João Matos, destinada a ouvir o Sr. Ministro da Cultu
ra, Dr. Francisco Weffort, sobre as potencialidades
dos projetos culturais daquela Pasta, especialmente
o mecenato.

Convido a tomar assento à Mesa, na qualidade
de expositor, o Sr. Ministro da Cultura, Sr. Francisco
Corrêa Weffort. (Pausa.)

Antes de conceder a palavra ao expositor, cha
mo a atenção dos presentes para as regras regimen
tais. O tempo concedido ao expositor é de vinte minu
tos, podendo ser ampliado, mas sem apartes. Termi
nada a exposição do Sr. Ministro, iniciaremos os de
bates. Os Srs. Deputados interessados em interpelar
o expositor deverão fazer inscrição prévia, tendo pre
ferência os membros desta Comissão.

Cada Deputado inscrito terá o prazo de três mi
nutos para formular suas considerações ou pedidos
de esclarecimento estritamente sobre o assunto da
exposição do Sr. Ministro, dispondo o mesmo de igual
tempo para a resposta. Serão permitidas a réplica e a
tréplica pelo prazo de três minutos. Não é permitido
ao orador interpelar quaisquer dos presentes.

Esclareço que a reunião está sendo gravada
para posterior transcrição e, por isso, solicito a todos
que falem ao microfone.

Agradeço a V.Ex<', Sr. Ministro, a presença e lhe
concedo a palavra para expor as potencialidades do
Ministério da Cultura, sobretudo da Lei do Mecenato.
O Deputado João Matos é o primeiro orador inscrito
para o debate.

O SR. MINiSTRO FRANCISCO CORRÊA
WEFFORT - Muito obrigado, Sr. Presidente Walfrido
Mares Guia, Deputado João Matos, quero agradecer

à Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câ
mara dos Deputados a oportunidade de aqui me
apresentar ainda uma vez para apresentar e esclare
cer a política cultural do Pais e a atual situação do Mi
nistério da Cultura.

Eu pretendo limitar minha exposição em 20 mi
nutos, embora V.Exas. saibam, na qualidade de ora
dores, que o tempo do orador deve ser controlado por
outro, porque ele tem sempre enorme dificuldade em
se controlar. Peço ao Presidente que me avise quan
do faltarem cinco minutos, o que me permitirá apre
sentar algumas informações iniciais bastante esque
máticas, podendo ser detalhadas pelos questiona
mentos e perguntas dos Srs. Deputados e dos demais
presentes.

De maneira muito esquemática, informo que o
funcionamento do Ministério da Cultura apóia-se na
Lei n2 8.313, a Lei Rouanet, e até o momento - embo
ra esse item mereça modificação em alguns meses 
também em lei dedicada ao cinema e ao audiovisual.
Basicamente o Ministério da Cultura trabalha com
duas leis de incentivo. O que busca com elas são re
cursos públicos, aliados a recursos privados para o
desenvolvimento da cultura no País.

De maneira geral, a Lei Rouanet funciona
como se tivesse duas portas: uma delas é o Fundo
Nacional de Cultura, que trabalha com projetos pe
quenos e a fundo perdido. Portanto, trabalha com re
cursos estritamente orçamentários; e a outra é aque
la aberta a projetos apresentados ao mecenato, en
tendendo-se por mecenato a possibilidade que tem
o produtor de qualquer área da atividade cultural de
submeter um projeto ao Ministério da Cultura e, uma
vez obtendo a aprovação do mesmo, conseguir apo
io de empresas privadas ou públicas que, a partir de
então, poderão apoiar o projeto beneficiando-se de
dedução tributária.

A Lei Rouanet, repito, tem duas portas: o Fundo
Nacional de Cultura e o mecenato. Neste caso, há
percentuais diferentes para os projetos. Algumas áre
as da atividade cultural têm dedução tributária de
100%, ou seja, o total do investimento da empresa em
determinado projeto pode ser deduzido na declara
ção de Imposto de Renda. Até o limite de 4% do im
posto a pagar seria o caso de música instrumental,
música erudita, acervo de biblioteca pública, acervo
de museu, livros de alto valor humanístico, artes cêni
cas e caráter itinerante das artes plásticas, ou seja,
exposição realizada em Belo Horizonte e que está
comprometida a transitar para o Aio de janeiro, por
exemplo, terá dedução tributária de 100%.
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Na Lei do Mecenato, o recurso que a empresa
investe é antecipação de recurso público. É o valor
que deduzirá do Imposto de Renda.

Existem outros segmentos que estamos tentan
do corrigir porque nos parece deficiência da regra le
gaI. Chamo a atenção de V.Exas. para patrimônio his
tórico ou documentários culturais, formas de expres
são cultural que não alcançam 100% de dedução,
mas 70% e, às vezes, 80%. Em geral, o patrimônio
histórico é caro, os investimentos culturais são gran
des. A vantagem do marketing está localizada em
um velho colégio, em uma velha igreja, em uma velha
casa. Ao contrário do que acontece em uma apresen
tação de música, por exemplo, que tem publicidade
direta na imprensa.

Às vezes, temos dificuldades de obter patrocínio
para patrimônio histórico, mas é algo que pode ser
corrigido porque é muito valorizado pela sociedade,
pelos administradores públicos, pelos Parlamentares
e pelas empresas. Nós estamos tentando igualar pa
trimônio histórico a categorias que alcançam 100%
de dedução tributária

Para que V.Exas. tenham idéia de como isso
funciona positivamente e também apresenta imagem
crítica que deve ser avaliada pelos Srs. Parlamenta
res, para buscarmos uma solução, em 1994, em mé
dia 340 empresas participavam de projetos culturais.
Hoje, são mais de 3.500 empresas. Em sete anos
houve enorme crescimento do número de empresas
que passaram a dar valor a essas atividades culturais,
abrindo avenida que pode ser muito mais ampla. Se
gundo estimativas, pelo menos 30 mil empresas po
deriam participar do processo.

Contudo, duas limitações eu gostaria de menci
onar, para reflexão dos Srs. Parlamentares e dos pre
sentes, em relação à Lei do Mecenato. Em primeiro
lugar, suas vantagens valem para as empresas de lu
cro real, ou seja, não se aplicam às empresas de lucro
estimado, causando conseqüências importantes, que
explicarei logo a seguir.

A segunda informação, ligada à primeira, diz
respeito aos benefícios do mecenato, que se concen
tram de forma muito desequilibrada na Região Sudes
te do País. Na verdade, Rio de Janeiro e São Paulo e
pequena parte de Minas Gerais. Algo em torno de
80% a 85% dos projetos apresentados são oriundos
da Região Sudeste. O mais importante é que perto de
80% a 85% dos beneficios são distribuídos naquela
região. O que isso significa? Algo em torno de 15% a
20% restam para as demais regiões do País. Bastam
esses números para que se tenha idéia de que esta
mos diante de desequilíbrio injustificável.

Por que isso ocorre? Na Região Sudeste, sobre
tudo no eixo Rio de Janeiro/São Paulo, concen
tram-se as sedes das maiores empresas do País. E
as empresas de lucro chamado real são precisamen
te as maiores do Brasil. É um número expressivo de
empresas de grande vulto, de lucro real. As empresas
de chamado lucro estimado são, em geral, pequenas
e médias.

Então, viabilizando-se, por lei, a contribuição de
empresas de lucro estimado e concentrando-se as
empresas de lucro real sobretudo no eixo Rio/São Pa
ulo, surge o desequilíbrio. Temos de reconhecer o
erro, para corrigi-lo, mas não nos agrada verificar que
a distribuição dos benefícios do mecenato acabam fa
vorecendo a região que já é a mais favorecida pelo
desenvolvimento econômico do Brasil, quando a in
tenção da política de cultura é exatamente o oposto:
expandir os seus benefícios a contrapelo do desequi
líbrio social, econômico e regional. Para fazer cultura
não é preciso ser rico. Aliás, a cultura brasileira, deste
ponto de vista, é de uma riqueza extraordinária em to
das as regiões, em todos os segmentos sociais, em
todas as atividades que se queira imaginar, o Brasil
tem criatividade cultural absolutamente excepcional.
Poderia dar muitos exemplos, mas acho que devem
ser do conhecimento de todos. Mesmo assim, cito Pa
rintins, que não fica na Avenida Paulista; Fazenda
Nova não fica no interior do Estado do Rio de Janeiro,
mas de Pernambuco; o maior festival de cinema do
Brasil é realizado no interior do Rio Grande do Sul; um
dos grandes festivais de teatro do Pafs é realizado no
interior do Estado do Paraná

É claro que São Paulo promove grande festival
de música, mas isso não impede que Juiz de Fora, por
exemplo, tenha um dos centros de produção cultural
na área da música sacra mais sofisticados do Pafs.
Repito: a produção cultural brasileira é extremamente
diversificada e notável. Joinville, Município do interior
de Santa Catarina, é a capital da dança do Pafs.

Buscamos com a política de cultura atender a
essa diversidade cultural extraordinária. E podemos
fazê-lo porque contamos com a primeira porta da Lei
Rouanet que eu mencionei, o Fundo Nacional de Cul
tura. Podemos fazê-lo com projetos relativamente pe
quenos, porque o Fundo Nacional de Cultura tem re
cursos relativamente reduzidos. Aumentamos esses
recursos recentemente por decisão do Congresso
Nacional, mediante projeto da Presidência da Repú
blica, mas encaminhado tanto na Câmara dos Depu
tados quanto no Senado Federal por Parlamentares.
Foram triplicados os recursos do Fundo Nacional de
Cu~ura. Ainda assim, são poucos, se os comparar-
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mos com a disponibilidade de recursos atribuída pela
renúncia tributária fixada a cada início de ano pela
Presidência da República e pelo Ministério do Plane
jamento.

Como se fosse um automóvel, de um lado tem
rodas maiores capazes de desenvolver maior veloci
dade e, de outro lado, rodas mais pobrezinhas. O car
ro continua rodando, mas não pode desenvolver gran
de velocidade senão vira. É um problema porque te
mos de segurar o carro no volante. A direção do Minis
tério tem de fazer enorme esforço para tentar equili
brar as desvantagens da própria estrutura legal para
a distribuição dos benefícios. Esse é um ponto extre
mamente importante que merece discussão no meio
parlamentar, porque dela dependerá a possível mu
dança da legislação em benefício do desenvolvimen
to cultural do Brasil.

O Ministério da Cultura, com base nas duas leis
citadas, tem feito na área de cinema e audiovisual 
vou falar rapidamente de cada segmento cultural 
trabalho que considero altamente meritório. Entre
1990 e 1994, o Brasil fez em média três a quatro fil
mes por ano; de 1995 até agora, em média foram fei
tos 25 a 30 filmes de longa metragem por ano. Cres
cemos muito, sem dúvida. É indicação de progresso
que não pode ser subestimada.

Porém, no outro lado da moeda, a oferta de títu
los de filmes no mercado brasileiro é de 250 a 280.
Então, a nossa produção alcança média de 25 a 30 fil
mes e chega a pouco mais de 11 % dos títulos ofereci
dos no mercado. Resultado: a nossa produção de ci
nema é marginal no nosso próprio mercado.

Crescemos, estamos bem, mas somos produ
ção marginal. A nossa capacidade de competir com
os filmes importados, em geral dos Estados Unidos, é
pequena. Não podemos imaginar que todos os 25 ou
30 filmes que produzimos terão grande público e êxi
to. Temos feito número expressivo de bons filmes, a
qualidade do cinema brasileiro melhorou muito, mas
não podemos pretender que nossos filmes conquis
tem o mercado sem contraste. Temos um competidor
fortíssimo: a indústria de cinema dos Estados Unidos.

Precisaríamos caminhar no rumo de uma nova
política de Estado, a da indústria de cinema. Há deba
te em andamento no Congresso Nacional e no Poder
Executivo sobre a criação, por intermédio do GEDIC,
Grupo Executivo de Desenvolvimento da Indústria do
Cinema, de novos fundos para o cinema.

Não trabalhamos apenas com cinema nem se
creia que é o segmento que mais recurso capta. Pos
sivelmente, na distribuição dos recursos pelo diferen
tes segmentos, ele é o primeiro beneficiado, mas não

está muito na frente da música e das artes cênicas,
por exemplo.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
1997, baixou medida dando aos segmentos da músi
ca e das artes cênicas 100% de redução tributária.
Música instrumental, música erudita e artes cênicas
cresceram, estão quase chegando ao mesmo nível
do cinema.

Do mesmo modo, patrimônio cultural, segmento
do Ministério da Cultura que mais tem recursos, ape
sar da dificuldade que mencionei antes e que deve
ser corrigida. As carências da área do patrimônio cul
tural são muito maiores. Estamos enfrentando-as
com financiamento externo do Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID, cerca de 200 milhões de
dólares num período de quatro a cinco anos, muito
para nós, mas pouco para as nossas necessidades.
Estamos encarando trabalho importante de recupera
ção do patrimônio histórico em cerca de 27 cidades
brasileiras de todas as regiões do Brasil com o apoio
do Projeto Monumenta BID vai apoiar.

Em homenagem a Minas Gerais, menciono
Ouro Preto e Diamantina, dois patrimônios da huma
nidade. E, no caso de Santa Catarina, São Francisco
do Sul. Na região Sul, temos ainda Porto Alegre, Pelo
tas, Antonio Prado. Corumbá, em Mato Grosso do
Sul, fica na outra ponta.

A nossa preocupação era beneficiar as diferen
tes regiões do Brasil. Estamos trabalhando bem, pois
abrimos uma estrada por onde projetos de preserva
ção do patrimônio vão transitar com muito mais flexi
bilidade e força. A Caixa Econômica Federal está par
ticipando dos programas governamentais, e o
BNDES tem financiado importantes projetos na área
de patrimônio.

A área da música é interessantíssima. O Brasil é
simplesmente um dos três grandes produtores de
música popular do mundo, junto com Estados Unidos
e Caribe. Não quero adotar atitude arrogante porque
algum outro país pode estar produzindo música. Não
é do meu conhecimento que qualquer outra região do
mundo tenha produção de música poRular na escala
verificada no Brasil, nos Estados Unidos e no Caribe.

No caso da música popular, cerca de 70% são
produzidos no Brasil, o que não é garantia de qualida
de. No entanto, essa não é a discussão que eu gosta
ria de fazer. Se é boa ou não, não interessa, o fato é
que muitos brasileiros gostam de ouvi-Ia. Às vezes,
ouço críticas ao axé ou à música sertaneja, mas são
criações de brasileiros e são eles que ouvem. É uma
parte dos brasileiros que gosta disso, e não há como
julgar a qualidade dessa música sem admitir o fato de
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que o País é internacionalmente reconhecido como
grande produtor de música popular.

Temos ainda a música instrumental popular e
erudita, esta extremamente refinada - o Brasil tem
grande tradição na área -, e a música clássica de or
questras. Não temos trabalhado tanto com música po
pular, o que só fazemos em casos de extrema neces
sidade de apoio, já que ela mesma se basta. Temos
trabalhado, sim, com música instrumental e erudita,
fazendo esforço para estimulá-Ias. Curiosamente, a
música erudita, que se diria de elite e, supostamente,
dirigida a um público pagante capaz de sustentá-Ia, é
financiada direta ou indiretamente pelo Estado em
qualquer país do mundo. Até a Alemanha a subsidia,
embora seja provavelmente o país de maior produção
de música clássica. A música clássica é cara, mas é
necessidade cultural. Precisamos ampliar os recur
sos nessa área.

Contudo, um dos projetos que mais me estimu
lam nesse capítulo são as bandas de música. Um
grande mestre da música brasileira disse que a gran
de escola nacional de música é a banda. O Brasil tem
5.600 Municípios e, provavelmente, o dobro de ban
das de música, que têm função cultural e educativa.
Quem já se esforçou para tocar qualquer instrumento
musical, por mais simples que seja, sabe que isso sig
nifica disciplina, concentração, respeito pelo trabalho
de grupo e pelo gosto das pessoas. Há kits baratos
de bandas de música, que custam cerca de 18 mil re
ais. Em cada lugar que chega, em geral solicitada por
um SenadorI um Deputado ou um Prefeito, a banda
faz a festa do povo.

O Ministério da Cultura não pode estar em todos
os 5.600 Municípios brasileiros, determinando os lo
cais aonde devem ir as bandas de música. Trabalha
mos com demanda apresentada sobretudo pelo Con
gresso Nacional e vamos atendendo os projetos, de
acordo com a ordem de apresentação.

Outro capitulo importante tanto para a política
industrial quanto para a política cultural do Brasil é o
do livro e da leitura. Sempre se pergunta por que o li
vro comum é caro. O mercado para esse tipo de livro é
relativamente pequeno e, assim sendo, o número de
livrarias é restrito e as tiragens, menores.

Ainda assim, chamo a atenção dos membros da
Comissão e dos presentes para dois fatos contrastan
tes: o mercado é pequeno por razões de caráter eco
nômico, não por razões de caráter cultural. ~ falso di
zer que o povo brasileiro não gosta de ler. Quem vai à
banca de jornal vê pilhas de livros clássicos da litera
tura brasileira à venda por R$ 2,00s ou R$2,50 e per
cebe que o livro, produto nobre, está servindo, porque

é atraente, de aliciante para a compra do jornal com o
qual se vai embrulhar o peixe no dia seguinte.

O cidadão compra o jornal, entre outras razões,
porque quer ter a obra de Machado de Assis na estan
te de sua casa, mesmo que leia o jornal de maneira
superficial. Há enorme demanda reprimida por livros
no Brasil. Quem for capaz de produzir livros em alta
escala e a preço baixo, certamente, vai distribui-los
em todo o País. Hoje, no Brasil, vendem-se livros em
bancas de jornal, supermercados etc.

Temos um problema de política industrial. Preci
samos, na área do livro, instrumento parecido com a
Lei Rouanet, para estimular a produção de livros e a
sua distribuição no País.

Estou resumindo as minhas considerações, por
que meu tempo já se esgotou. No caso do livro, o Bra
sil tem algumas experiências extremamente interes
santes e importantes. Em Passo Fundo, no Rio Gran
de do Sul, recentemente aconteceu uma grande reu
nião de leitura, tradição de vinte anos organizada pela
Universidade de Passo Fundo. É realmente grande
acontecimento porque milhares de pessoas se reú
nem para ouvir os próprios autores dos livros apre
sentarem suas obras e para promover discussões a
respeito delas.

Aqui novamente cito aspecto curioso. Enquanto
grande festival de teatro é realizado em Londrina, a
maior reunião de leitura do Brasil se realiza em Passo
Fundo. Não conheço nenhuma outra. Provavelmente
seja a maior da América do Sul. É interessante como
o interior do Brasil é catalisador de certas iniciativas
culturais de expressão nacional e até mesmo interna
cional.

Esses movimentos de leitura realizam-se tam
bém na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, parte do
Ministério da Cultura, e em vários Municípios. O que
objetivam os movimentos de leitura? Atrair o público
para o livro. O público que está submetido - pelo lado
bom e pelo lado ruim, não importa - à atração da tele
visão é constantemente estimulado pelos movimentos
de le~ura a valorizar a leitura de um texto, ato de certo
recolhimento e ensimesmamento, ou seja, ler um livro
exige esforço de imaginação enriquecedor.

Sr. Presidente, lembro-me de que vi, no cinema,
a imagem representada de Capitu, a famosa persona
gem do romance "Dom Casmurro", de Machado de
Assis. Foi o primeiro livro que eu li, por obrigação im
posta pela professora. Imaginei Capitu com aqueles
olhos de ressaca, figura extraordinária da literatura
machadiana, quanto tinha 15 anos. Quando a vi, de
pois, no cinema constatei que não era a minha Capitu.
Eu a teria representado melhor.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS49732 Sexta-Ieira 12

o autor estimula o leitor, mas este é que tem de
usar sua imaginação e sua inteligência. A função do li
vro, que não dá a imagem ou o prato feito, é precisa
mente estimular o leitor a preparar a comida e comer.
Esse aspecto mágico do livro deve ser estimulado, o
que é feito em grande escala pelas reuniões de leitura.

Em relação às artes plásticas, o movimento de
museus do Brasil é expressivo. Entre 1995 e 1996, re
alizou-se no Museu Nacional de Belas Artes exposi
ção das obras de Rodin. Todos nós nos surpreende
mos com as filas formadas na rua para ver a exposi
ção. Vimos o mesmo se repetir em São Paulo, em Cu
ritiba, em Belo Horizonte, em Recife. Não é algo espe
cífico da região Sudeste, do eixo Rio/São Paulo. Tra
ta-se de movimento de ida aos museus que requer
política própria e ampliação de recursos.

Para finalizar, mencionando os livros, faço refe
rência a programa pelo qual o Ministério da Cultura
tem o maior carinho. Trata-se do programa de criação
de centros culturais e bibliotecas públicas em cada
Município. O Ministério da Cultura está trabalhando
para obter mais recursos para o projeto. Entregamos
kits de livros, estantes, computadores para bibliote
cas relativamente pequenas. Os custos são de apro
ximadamente 40 mil, mas para o Município que não
tem biblioteca pública é uma maravilha. Temos feito
uma biblioteca por dia. Dirão: uÉ muito". Eu também
penso que é muito - quando começamos, fazíamos
muito menos -, mas para o Brasil é pouco. Precisa
mos ampliar os recursos. O apoio que pudermos re
ceber dos Deputados nesse sentido será muito bem
vindo, em benefício do desenvolvimento da cultura
brasileira.

Sr. Presidente, quero agradecer a VExa a opor
tunidade, pedindo desculpas por ter excedido o meu
tempo. Eu queria apresentar, mesmo que telegrafica
mente, os pontos de ação do Ministério da Cultura.
Estou à disposição para os questionamentos dos Srs.
Deputados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Walfrido Mares

Guia) - Muito obrigado, Sr. Ministro. Parabéns pela
capacidade de síntese. VExa abordou praticamente
todos os pontos. Penso que o momento é muito opor
tuno, porque muito brevemente prepararemos as
emendas desta Comissão. São cinco: três destinadas
à educação básica, universitária e especial; uma ao
desporto; e uma à cultura. Aqui mesmo temos idéia
da amplitude do programa do Ministério da Cultura.

Antes de passar a palavra ao Deputado João
Matos, autor do requerimento, quero fazer alguns co
mentários. Sr. Ministro, sou mineiro, nasci na cidade
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de Santa Bárbara, ao lado de Ouro Preto, que tem
igreja maravilhosa, a matriz de Santa Bárbara, em
cujo teto há uma pintura de Ataíde. E foi exatamente
com a aprovação do projeto dessa igreja, com base
na Lei Rouanet, que conseguimos arrecadar algo em
torno de 600 mil reais das empresas de Minas Gerais
nos últimos três anos. O BNDES também nos ajudou
com a aplicação de seu lucro na reconstituição do
maravilhoso patrimônio histórico da nossa pequena
Santa Bárbara. Em Ouro Preto, estamos vendo que o
patrimônio da humanidade, está sendo bem mantido
e conservado com os recursos disponíveis.

Portanto, de minha parte, cumprimento VExa
por dar andamento às políticas do Ministério, sobretu
do porque um mineiro notável, o Sr. Octávio Elísio, é
seu colaborador.

O SR. MINISTRO FRANCISCO CORREA
WEFFORT - Grande colaborador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Walfrido Mares
Guia) - Com a palavra o Deputado João Matos.

O SR. DEPUTADO JOÃO MATOS - Sr. Presi
dente, colegas Deputados, Sr. Ministro, quero parabe
nizar VExa pelos esclarecimentos que nos apresen
tou, abordando os aspectos mais importantes para a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câ
mara dos Deputados.

V.Exa tem grande capacidade de síntese e abor
dou diversos aspectos de forma clara e objetiva. Algu
mas dúvidas que tínhamos em relação à estrutura e
às potencialidades do Ministério foram sanadas. Que
ro cumprimentá-lo por isso.

Sr. Ministro, V.Exacitou as duas leis que permi
tem, por meio de incentivos de empresas públicas e
privadas, o enriquecimento do acervo cultural do nos
so País: leitura, artes cênicas, músicas etc. Observa
mos que há muitas dificuldades em termos de enqua
dramento de projetos à Lei do Mecenato.

Faço uma sugestão: o Ministério e este Parla
mento, com a ajuda da Subcomissão de Cultura da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, podem
colaborar para tornar esses procedimentos mais ra
cionais.

O Deputado Walfrido Mares Guia, em nome
desta Comissão, convidou V. Exa a comparecer a esta
reunião porque estamos às vésperas da análise e da
votação do Orçamento de 2002. Um dos motivos que
fez com que este Parlamentar requeresse, com a
aprovação dos demais colegas, a presença de V. Exa

nesta Comissão foi justamente ter detectado dificul
dades para o enquadramento e encaminhamento de
projetos.



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexw-kiru 12 49733

Motivou-me também a dificuldade do próprio Mi
nistério da Cultura em atender pleitos de Parlamenta
res, Prefeitos e entidades que se dedicam à cultura.
Dificuldade justificada pelos recursos diminutos anu
almente aprovados pela Comissão Mista de Orça
mento para o Ministério da Cultura. Confesso a V.Exa
que depois de conversar com dois dos seus Secretá
rios apresentei a proposta à Comissão, a fim de dis
cutirmos formas de atender às necessidades do Mi
nistério, a partir da Subcomissão de Cultura.

É hora de discutir o Orçamento. Temos de valori
zar o setor cultural do País. Alguns povos, muitos de
origem latina. descuidam de seus valores culturais.
Um país que comemorou com muita intensidade os
500 anos de descobrimento não pode deixar de pen
sar seriamente na formação do seu acervo cultural.

O nosso principal objetivo é ser úteis no processo
de alocação de recursos orçamentários para que o Mi
nistério da Cultura responda às solicitações das nos
sas bases eleitorais, sobretudo comunitárias, e daque
las entidades que se dedicam à atividade cultural.

Conte conosco, Sr. Ministro. Mais uma vez cum
primento V.Exa e esclareço que sou membro da Sub
comissão de Cultura justamente por entender que
esse segmento precisa de muita atenção deste Parla
mento.

Desejo fazer comentário que vem ao encontro
da informação prestada a esta Comissão pelo Sr. Mi
nistro. A cidade de São Francisco do Sul foi tombada
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Naci
onal, considerada bem de interesse da humanidade.
É do conhecimento de todos que São Francisco do
Sul é, por certo, a mais antiga cidade brasileira. Os
primeiros habitantes lá chegaram em 1504 e. a partir
de então, a cidade começou a ser formada. Hoje, São
Francisco do Sul orgulha-se muito de ser a primeira
cidade catarinense a desfrutar desse título.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Walfrido Mares
Guia) - Esta Presidência informa que há apenas mais
dois oradores inscritos: o Deputado Osvaldo Biolchi e
a Deputada Celcita Pinheiro.

Indago ao Sr. Deputado Joel de Hollanda se
S.Exa deseja se inscrever. (Pausa.) Então, temos três
inscrições.

Proponho aos Deputados inscritos que façam
suas indagações e, depois, o Sr. Ministro responderá
a todos.

Noblesse oblige, concedo a palavra à nobre
Deputada Celcita Pinheiro.

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO - Sr.
Presidente, pedi permissão ao Deputado Osvaldo Bi-

olchi para falar primeiro porque preciso acompanhar
comissão das universidades do meu Estado que mar
cou audiência com o Presidente da Câmara dos De
putados.

Agradeço a V.Exa, Sr. Ministro, a presença nesta
reunião. Para nós, os seus esclarecimentos serão
muito úteis na apreciação do Orçamento. Estou nesta
Casa há dois anos e, por gostar de cultura, envol
vi-me com a construção de bibliotecas. Lutamos e
conseguimos. Sinto-me satisfeita porque na cidade
de Colider, no interior do Mato Grosso, as crianças
vão à biblioteca de bicicleta. Foi construído um estaci
onamento de tábuas para as bicicletas. De fato, lá não
havia outro lugar para ler um livro. Para mim, isso é
encantador.

Várzea Grande, por exemplo, é uma cidade mai
or, mas a biblioteca era pequena. Por isso, construí
mos uma biblioteca infantil. Crianças de 6 anos fre
qüentam a biblioteca, participam de peças de teatro e
marionetes. É um trabalho excelente. pelo qual o Mi
nistério da Cultura está de parabéns.

Entendo a dificuldade para a obtenção de recur
sos. Lutamos bastante por isso, e creio que o resultado
foi muito bom. Neste ano, estamos investindo na cons
trução de um centro cultural na cidade de Jaciara.

Sr. Presidente, tenho dúvidas quanto à Lei Roua
net. Em Cuiabá, há uma igreja dedicada ao Nosso Se
nhor do Bom Despacho. Ofereci ajuda ao Secretário de
Cultura, que me informou já estar montado o projeto. O
meu mandato está terminando e ainda não consegui fa
zer nada. Essa é a nossa dificuldade. Não sei se o pro
blema é do projeto ou se a dificuldade está aqui.

Na qualidade de Parlamentar, batalho para alo
car recursos do Orçamento para as atividades cultu
rais. Parece fácil, mas quando nos deparamos com os
projetos tudo fica mais difícil.

Quanto a ter uma biblioteca em cada Município,
é um projeto excelente. Realmente, as pessoas estão
se voltando para a leitura. A televisão atrapalha um
pouco, e a escola está voltando a incentivar as crian
ças a ler. Trabalhos e pesquisas exigidos pela escola
fazem com que as crianças despertem o interesse
pela leitura. Portanto, considero o projeto das bibliote
cas muito bom. Desejo participar desse trabalho e in
cluí-Ia em meu Estado.

Em relação às bandas de música, parece-me
que muitos Parlamentares não simpatizam com a
idéia porque faz parte do contexto da Secretaria de
Cultura do Estado. O Parlamentar nem sequer é infor
mado do que aconteceu. Eu mesma não aderi à idéia,
não é o meu caso. Entretanto, sei de muitos Parla
mentares que conseguiram apoio para criar bandas
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de música para seus Estados, mas os Secretários de
Cultura ficaram responsáveis pela viabilização das
mesmas. Acho que as bandas de música são muito
importantes para os Municípios. As dificuldades vão
ser corrigidas à medida que aparecerem.

O Sr. Ministro está de parabéns. Muito obrigada
pela presença.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Walfrido Mares
Guia) - Deputada Celcita Pinheiro, represente a Co
missão de Educação na reunião com os reitores de
universidades. Eu vou ficar aqui até o final da reunião.

Com a palavra o Deputado Osvaldo Biolchi.
O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, se
nhoras e senhores, acho que a Deputada Celcita Pi
nheiro, ao falar das bandas de música, estava pen
sando no meu Estado, o Rio Grande do Sul. Mas isso
não acontece só no caso das bandas. Parece-me que
se esquecem de Brasília.

Sr. Ministro, na semana passada, em Passo
Fundo, foi realizada a grande jornada de literatura,
tradição de vinte anos. Fiquei muito emocionado. Re
cebemos grande contribuição do Ministério da Cultu
ra e de outros Ministérios. Foi uma grande lição: com
as pequenas coisas podemos aprender muito. A
cada dois anos é feita a jornada de leitura, embaixo
de lonas. Vemos que com simplicidade se pode ofe
recer grandes ensinamentos. Dizem que passaram
por lá 50 mil pessoas. Acredito que o número deve
ter sido bem maior porque as universidade da região
liberaram alunos e os professores para participarem
do evento.

Conclui ser importante que nós, Deputados, pen
semos em fazer mudanças na legislação e em obter re
cursos. Os organizadores da jornada de leitura de Pas
so Fundo pagaram 240 mil reais no aluguel da lona.
Com 2 milhões e 400 mil reais teriam lona por muitos
anos, um negócio estável. Não só isso, funcionaria
como um grande auditório para as universidades.

Avançamos muito com a conversão da Medida
Provisória 2.094, que trata da concessão de bolsas
de estudos a estudantes do ensino superior. As uni
versidades filantrópicas deixam de recolher a quota
patronal de 20% - o percentual equivale a 1,5 bilhão
de recursos para o País; para o meu Estado, 150 mi
lhões de reais - e são obrigadas a conceder bolsas
de estudo mediante a seleção de alunos feita por co
missão competente.

Os reitores estão gritando, revoltados até com
o Deputado que relatou a matéria. Acho que comete
mos um equívoco, Sr. Presidente: deveríamos ter es
tabelecido a aplicação de, no mínimo, 5% da cota pa-

tronal das universidades em bibliotecas e cultura. O
percentual representa mais ou menos 75 milhões de
reais por ano. Pouco ou nada estavam aplicando na
concessão de bolsas de estudos. Essa é a verdade.
Poderíamos alterar e melhorar a lei, embora tenha
sido feita há pouco tempo, exigindo que 5% sejam
aplicados na construção de bibliotecas. O Rio Gran
de do Sul, por exemplo, tem quatro universidades
públicas nos grandes centros e, no interior, só exis
tem as universidades comunitárias e muito bem dis
tribuídas. As cidades com até 40 mil habitantes têm
extensão universitária. Imaginem se as ajudásse
mos com concessão de bolsas de estudo e recursos
para pesquisa!

Congratulo-me com VExa, Sr. Ministro, pelo tra
balho que está fazendo. Informo a V.Exa que, a cada
ano faço, ajudo a construir quatro centros comunitári
os culturais, gastando 50 mil ou 60 mil reais. O Prefei
to de Lagoa dos Três Cantos, Município com 2.500
habitantes, está lançando o projeto de colocar uma
bandeira do Brasil em cada casa. O Estado tem duas
grandes origens: alemã e italiana. Os descendentes
são conservadores. Acho que a cultura de Gramado e
Canela são muito ricas. Sinto-me envergonhado
quando me perguntam se conheço o Rio Grande do
Sul. Conheço somente Porto Alegre, Gramado e Ca
nela.

Outras regiões do meu Estado, por meio de ca
sas de cultura e pequenos investimentos em turismo,
num trabalho conjunto, poderiam ser transformadas,
a exemplo do que ocorre em Minas Gerais e em ou
tros Estados brasileiros.

Muito obrigado. Estaremos sempre à disposição
de VExa, Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Walfrido Mares
Guia) - Obrigado, Deputado Osvaldo Biolchi.

Com a palavra o Deputado Joel de Hollanda, de
Pernambuco.

O SR. DEPUTADO JOEL DE HOLLANDA - Sr.
Presidente, Srs. Parlamentares, Sr. Ministro, reafirmo
a preocupação que é de VExa e minha também em
relação à excessiva concentração de recursos da Lei
Aouanet e da Lei de Incentivos Audiovisuais na Re
gião Sudeste, eixo Rio/São Paulo, em detrimento de
outras regiões que têm potencial muito grande.

Lamentavelmente, como bem disse VExa, pelo
fato de a sede das grandes empresas do setor esta
rem localizadas sobretudo no eixo Rio/São Paulo e
pelo fato de a região Nordeste ter produtores menos
atuantes, existe excessiva concentração de recursos
da Lei Rouanet.
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De outra parte, Sr. Ministro, sabemos que os re
cursos do Fundo Nacional de Cultura, com a sensibili
dade de VExa, vêm sendo destinados às regiões me
nos desenvolvidas, a fim de não serem esquecidos o
maracatu, o bumba-meu-boi, os reisados, as ciran
das, enfim, para que as manifestações culturais do in
terior do Brasil não desapareçam diante da globaliza
ção.

Pergunto a VExa se poderíamos ajudar o Minis
tério estabelecendo critérios regionais de aplicação
dos recursos, de forma a contemplar mais equilibra
damente os Estados brasileiros, sem a excessiva
concentração nas Regiões Sul e Sudeste, propician
do apoio a atividades culturais que tendem a desapa
recer.

Esta Comissão, Sr. Presidente, poderia dar sua
contribuição imediatamente, na elaboração do Orça
mento de 2002, procurando atender às necessidades
do Ministério da Cultura nas áreas em que o sistema
de mercado não funciona, em que se precisa da atua
ção do Governo como indutor e incentivador das ma
nifestações culturais, para não desapareçam.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Walfrido Mares
Guia) - Obrigado, Deputado.

Sr. Ministro, antes de passar a palavra a VExa,
gostaria de comunicar que temos três subcomissões
ordinárias, uma delas a Subcomissão de Cultura, cujo
Presidente é o Deputado Gastão Vieira, que me pediu
justificasse sua ausência. S.Exa está no Maranhão
hoje. A Subcomissão de Cultura tem doze membros e
se reúne periodicamente, acompanhado com denodo
e competência a legislação do setor. Em relação aos
assuntos abordados aqui, tenha certeza VExa, há
preocupação de nossa parte em ajudá-lo, na forma de
promover distribuição mais eqüitativa dos recursos.

Com a palavra VExa, Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO FRANCISCO CORRÊA
WEFFORT - Agradeço aos membros da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, que há tempos
vêm contribuindo com o Ministério da Cultura. Em di
ferentes gestões, a Comissão tem cooperado extre
mamente com o Ministério da Cultura.

Temos orçamento pequeno, que, no meu enten
dimento, tem de aumentar. Mas também reconheço
que tem aumentado desde o primeiro ano da nossa
administração, em parte pelo apoio que recebemos
desta Comissão. Quanto a isso, quero que fique abso
lutamente claro.

Agradeço também aos Parlamentares desta Co
missão a compreensão que têm do seu papel nas

áreas de educação, esporte e cultura, a que mais diz
respeito ao nosso trabalho.

Neste momento de discussão orçamentária, le
vando-se em conta referência feita pelo Deputado
João Matos e também pelo Presidente da Comissão,
para nós é extremamente importante a compreensão
dos membros da Comissão sobre as necessidades
do Ministério da Cultura. Nós entendemos como nos
sa qualquer iniciativa dos Parlamentares no sentido
de criar emendas visando à determinada atividade
cultural. Essas iniciativas em benefício da cultura bra
sileira indicam que os Parlamentares estão trabalhan
do, ombro a ombro, com o Ministério da Cultura no
sentido de desenvolver o setor.

Algumas pessoas, a meu ver, têm entendimento
equivocado do significado da emenda parlamentar. É
inteiramente evidente que o Parlamentar, ao criar um
centro cultural, uma biblioteca pública, uma banda de
música ou ao buscar a proteção do patrimônio históri
co da sua região, também esteja preocupado - e é le
gítimo que assim o seja - com o seu público, com o
povo da sua região. Por isso, é Parlamentar. Uma das
suas funções é trazer as demandas da população ao
Congresso Nacional, pressionando o Poder Executi
vo a atender aquelas regiões.

No caso específico do Ministério da Cultura,
percebemos esse mecanismo da ação parlamentar
funcionando como um relógio suíço. O Deputado Vir
gílio Guimarães, de Minas Gerais, amigo de muito
tempo, há pouco agradecia o apoio dado pelo Ministé
rio da Cultura à emenda que apresentara para cria
ção de um centro cultural na cidade de Curvelo, que
não pude ver. E S.Exa também o viu por acaso. De
qualquer maneira, lá está o centro. Não importa que
eu não o tenha visto. Evidentemente, gostaria de
vê-lo. O fato é que, por iniciativa daquele Deputado,
foi feita alguma coisa numa cidade que nem conheço.
Só a conheço por meio de músicas e poesia.

Na qualidade de cidadão brasileiro, orgulho-me
de ter ajudado a criar aquele centro. Faz parte das ati
vidades do Ministério. Do mesmo modo, outros Depu
tados de outras regiões do País são chamados por
necessidades que nem eu nem os Secretários conhe
cemos. São necessidades que chegam ao Ministério
porque o Deputado está atento, tentando criar algo.

No mecanismo da emenda parlamentar, especi
almente na área da cultura, há fusão muito interes
sante da função legislativa com a executiva: o Depu
tado cria o orçamento e designa o recurso para deter
minada obra que se vai realizar em algum lugar, ou
seja, cumpre as funções de legislador e de dirigente



49736 Scx~-~iru 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 200 I

do Executivo para aquele objetivo. No meu entendi
mento, é essencial ao funcionamento da democracia.

Sempre agradecerei à Comissão de Educação,
Cultura e Desporto a cooperação. Não significa que
não há falhas. Em certas situações, não conseguimos
agir com a rapidez necessária ou mais adequada.

Por exemplo, o Deputado João Matos mencio
nou dificuldades de enquadramento de projetos. Às
vezes acontece. Não digo isso a título de quem apre
senta uma desculpa, mas de quem oferece honesta
mente uma explicação. Às vezes o volume de projetos
é tão grande que cometemos erros. Na maior parte
dos casos, a tentativa é de enquadrar direito, de fazer
certo.

A Utulo de exemplo, gostaria de lembrar a se
guinte dificuldade: um dia chegou às minhas mãos 
deu muito problema no caminho - um projeto de al
guém que queria fazer a história do futebol no Brasil.
Nossa Comissão, que é a última que decide a esse
respeito, havia decidido que não era assunto cultural.
Eu disse que se futebol não for assunto cultural no
Brasil, já não sei mais o que é assunto cultural nesta
País. Era tipicamente um erro de conceito que interfe
ria no caminho e o funcionário ficava intimidado, por
que ele não sabia se ele estava tratando de esporte
ou de cultura, sendo, no caso, história do futebol um
capítulo da história cultural do País. É um erro. Pode
haver vários erros.

O meu pedido aos Parlamentares, quando sur
ge um problema desse tipo, é que, por favor - e a ma
neira mais simples e direta é esta -, entrem em conta
to com o Ministério através de um fax dirigido ao Mi
nistro. É claro que ele tentou entrar em contato com o
Secretário, não sei se conseguiu; tentou entrar em
contato com um funcionário, também não sei se con
seguiu. Mas, surgindo a dificuldade, mande um fax,
porque o fax é um registro oficial. O telefonema às ve
zes se perde - desculpem-me por tratar de um deta
lhe aparentemente tão bobo como esses. Então, diria
que, além do telefonema, mande o fax, porque fica ali
o registro. E alguém vai ter que responder por aquilo,
ainda que seja eu mesmo, mas teremos algum con
trole.

O tema do Orçamento, portanto, é importante
para nós. Queremos solicitar a esta Comissão que a
cultura tenha uma das emendas, tal como o Deputado
Walfrido Mares Guia já havia anunciado, e evidente
mente será decisão da Comissão qual deverá ser
essa emenda coletiva, mas com a segurança que
pode ter a Comissão de que o Ministério da Cultura
paga todas as emendas, porque todas elas são ex-

tensão da sua atividade. Não há nenhuma dúvida so
bre isso.

Gostaria ainda de mencionar as dificuldades ci
tadas pela nossa Deputada, que teve que sair, sobre
um projeto que ela menciona na Lei Ruanet. Temos
muito esse tipo de problema. Como eu dizia antes,
uma coisa é o projeto na Lei Ruanet de um produtor
cultural que está em certas áreas, como eu já mencio
nei, no caso da região Rio-São Paulo; outra coisa é
quando ele está disperso em outras partes do País,
onde pode ser mais difícil. Temos que conversar so
bre esses casos, porque, às vezes, o Ministério con
segue, com recurso do Orçamento, dar um empurrão
inicial, assoalhar o terreno para que o captador da
quele projeto tenha, além de uma idéia, recursos para
começar a trabalhar.

Hoje esteve no meu gabinete um arcebispo de
Minas Gerais que disse que há um padre na área dele
que fala sobre a Pastoral do Andaime. A igreja tem vá
rias pastorais - do trabalhador, do estudante, etc. E
esse padre fala com muito entusiasmo da Pastoral do
Andaime. Ele disse que quando se consegue armar
um andaime, você consegue recurso para terminar o
telhado da igreja, porque o pessoal percebe que algu
ma coisa começou.

Então, eu diria que temos a possibilidade, em
muitos casos, de criar um andaime, de entrar nessa
lógica da Pastoral do Andaime para ajudar.

O Deputado do Rio Grande do Sul, Deputado
Osvaldo Biolchi, nosso amigo que com freqüência vi
sita o Ministério, falava da visão que muitos têm do
Rio Grande do Sul, que, às vezes, se resume a Porto
Alegre, Gramado e Canela. Evidentemente, tem mui
to mais, o Rio Grande do Sul é uma nação no sentido
cultural; Minas Gerais é uma nação.

(Não identificado) - Ministro, hoje ele não dor
me com esse elogio que V.Exa fez ao Rio Grande do
Sul.

O SR. MINISTRO FRANCISCO CORRÊA
WEFFORT - Lembro-me da história de um amigo ga
úcho que dizia que quando saiu do Rio Grande para
fazer a vida pelo Brasil inteiro, o pai dele aconselhou:
Meu filho, quando perguntarem de onde você é, diga
só a cidade, não diga o Estado, para não humilhar nin
guém. (Risos.)

Contei isso para dizer que evidentemente o con
tato com o interior do Brasil não é dado às possibilida
de de certos ramos do Executivo. Digo com espírito
fraternal das nossas conversas tão freqüentes no Mi
nistério que esse contato existe do Estado com o Bra
sil, não necessariamente sempre do Executivo. Por
Estado inclui Executivo e Legislativo. Há uma parte do



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feim 12 49737

nosso olho de Estado sobre o Brasil no Rio Grande do
Sul que é dado pelos Parlamentares daquele Estado.

Ainda assim, quero dizer em minha defesa que
estive visitando a quarta colônia, que em um fim de
semana visitei sete Municípios. Foi a visita mais fulgu
rante que já fiz àquele fantástico povo italiano que tem
no interior do Rio Grande.

Quando me disseram que era a quarta colônia,
pensei: bem, tem a primeira, a segunda e a terceira,
fora os outros que estão espalhados por ar. Então,
não agüento.

Nossa capacidade física é limitada, mas penso
que deve ser objetivo nosso buscar esse contato, por
que em cada visita aprende-se algo, em cada visita
pode-se ver algo da cultura brasileira que eu não sa
bia. Se eu não sabia, admito que muitos também não
sabiam.

Para finalizar essas considerações, quero agra
decer, como a todos os demais, a intervenção do De
putado Joel de Hollanda, de Pernambuco. Quanto à
questão específica que levanta sobre o desequilíbrio
da Lei Rouanet, meu raciocínio, Deputado, seria no
sentido de que houvesse algo mais, um plus, para
dedução tributária de empresas que apoiassem pro
jetos fora do eixo Rio-São Paulo.

Meu raciocínio, portanto, é no sentido de que, no
limite da renúncia tributária atual, não aumenta nada
no Orçamento. Estou falando só, Deputado Walfrido
Mares Guia, das regras de distribuição do pequeno
bolo da cultura. Nas regras da distribuição do peque
no bolo da cultura, no meu entendimento, dentro des
se mesmo limite, os projetos que beneficiassem Mu
nicípios, cidades, obras, iniciativas, eventos, para
além do eixo Rio-São Paulo, deveriam ter um percen
tual a mais do que se fizessem o mesmo projeto na
região de Rio-São Paulo.

Penso que tem que haver um extra, que não é ir
relevante, pelo contrário, pode ser relevante. É viável,
porque não aumenta o teto da renúncia. Portanto, es
tará nos limites orçamentários existentes. É viável
também porque dá um aliciente para a atividade do
marketing na empresa naquela região. Olha, você vai
lá, faz o seu marketing e, além disso, você tem uma
dedução tributária um pouquinho maior.

A outra medida que os Parlamentares deveriam
analisar - e já fizemos proposta ao Ministério da Fa
zenda nesse sentido - é a possibilidade da contribui
ção das empresas de lucro estimado. Qualquer pada
ria, qualquer farmácia, qualquer empresa de ônibus
poderia fazer a contribuição.

Que se mudem também as regras da contribui
ção da pessoa física, porque elas são demasiada
mente duras para os níveis de salários majoritários
existentes no do Brasil.

Para falar nesse nível, um professor de nível uni
versitário não tem como contribuir, sem sacrificar a
saúde da criança ou o leite que vai para a mesa. Por
quê? Porque ele terá de financiar até o período da de
claração do Imposto de Renda o dinheiro que ele pôs,
do mesmo modo que ele financia o médico, a escola
das crianças.

No caso da cultura, o assalariado deveria ter a
possibilidade de fazer uma dedução antes. Isso pode
ser feito. Por quê? Porque todos os assalariados pa
gam Imposto de Renda retido na fonte. Esse é um ou
tro mecanismo que tem de ser estudado. Ampliaría
mos, porque teríamos outras formas de trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Walfrido Mares
Guia) - Agradeço ao Ministro a presença.

Declaro encerrada esta reunião e convoco os
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 5,
quarta-feira, às 9h, destinada à apresentação de pro
posições. Muito obrigado.

Está encerrada a reunião.
Ata da 258 Reunião Ordinária, realizada em 5

de setembro de 2001
Às nove horas e cinqüenta e um minutos do dia

cinco de setembro de dois mil e um, reuniu-se a Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, no Plenário
10 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a pre
sidência do Deputado Walfrido Mares Guia. A lista de
presença registrou o comparecimento dos Deputados
Átila Ura, Bonifácio de Andrada, Celcita Pinheiro,
Costa Ferreira, Eduardo Seabra, Esther Grossi, Flá
vio Arns, Gastão Vieira, Ivan Valente, João Matos, Jo
nival Lucas Júnior, Luís Barbosa, Marisa Serrano, Mi
riam Reid, Nelo Rodolfo, Nice Lobão, Osvaldo Biolchi,
Pastor Amarildo, Paulo José Gouvêa, Professor Luizi
nho, Walfrido Mares Guia e Wolney Queiroz, mem
bros Titulares; e Clementino Coelho, Divaldo Suru
agy, Djalma Paes, Evandro Milhomen, Fernando Gon
çalves, Iara Bernardi, Ivan Paixão, Joel de Hollanda,
José Indio, José Unhares, Lídia Quinan, Milton Monti,
Nelson Marchezan, Osmar Serraglio, Paulo Mourão,
Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos e Rai
mundo Santos, membros Suplentes. Deixaram de re
gistrar suas presenças os Deputados Agnelo Quei
roz, Osvaldo Coelho e Zezé Perrella. Os Deputados
Dino Fernandes, Maria Elvira, Nice Lobão, Paulo
Lima e Tânia Soares justificaram suas ausências.
Compareceram também os Deputados Luiz Bitten
court e Ronaldo Vasconcellos. ATA: Havendo número
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regimental, o Presidente declarou abertos os traba
lhos, dispensando a leitura da ata da reunião anterior,
realizada no dia vinte e nove de agosto, por solicita
ção da Deputada Celcita Pinheiro. A seguir, submeteu
a ata à discussão. Não havendo quem quisesse dis
cuti-Ia, foi imediatamente submetida à votação, tendo
aprovação unânime. Expediente: O Presidente comu
nicou ao Plenário que a secretaria da Comissão esta
ria recebendo, até o dia vinte de setembro, indicações
de pessoas ou entidades para concorrerem ao Prê
mio Darci Ribeiro, instituído pela Resolução nil 30, de
1998. Informou também que somente serão recebi
das indicações de parlamentares, e que não se acei
tarão como candidatos ao Prêmio pessoas cujas
ações sejam patrocinadas pelo Ministério da Educa
ção, exceto em regime de parceria, tampouco se ace
itarão como candidatos parlamentares que ainda
exerçam mandato. O Presidente comunicou ao Plená
rio o recebimento do Aviso nil4.755/2001, da Presi
dência da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da
União encaminhando cópia do Acórdão nil518/2001,
adotado pelo Tribunal, referente à auditoria realizada
na Universidade Federal de Sergipe. O Deputado Pro
fessor Luizinho apresentou requerimento à Mesa, so
licitando, nos termos do art. 160 do Regimento Inter
no, preferência para apreciação do Projeto de Lei nil
4.437/2001, item 31 da pauta, logo após a delibera
ção do item 14. Submetido à votação, o requerimento
teve aprovação unânime. Ordem do Dia: A - Requeri
mentos: 1 - Do Sr. Átila Lira - que "Requer a realiza
ção de reunião de audiência pública para discutir o PL
nil4.560/2001, do Sr. Alberto Goldman, que 'Altera os
artigos 45 e 48 e acrescenta o artigo 55 à Lei nil
9.394, de 20 de dezembro de 1996"'. Usou da palavra
para defender o requerimento o Deputado Átila Lira,
autor da proposição, que indicou como nomes a se
rem convidados a participar da audiência pública os
Senhores Professora Eunice Duran; Professor Artur
Roquete de Macedo, da Câmara de Educação Supe
rior do Conselho Nacional de Educação; e Professor
Éfrem de Aguiar Maranhão, membro do Conselho Na
cional de Educação e representante do Brasil no
Encontro da Unesco sobre a diversificação de mode
los para o ensino superior. Não havendo mais quem
quisesse discutir a proposição, o requerimento foi
submetido à votação, sendo aprovado por unanimida
de. 2 - Do Sr. Antônio Joaquim Araújo - que "Requer
a realização de reunião de audiência pública para dis
cutir a matéria objeto do Projeto de Lei nil
4.533/2001". Não deliberado, pela ausência do autor.
3 - Do Sr. Gilmar Machado - que "Solicita a realiza
ção de seminário para discussão de politicas de for-

mação de recursos humanos em nível de graduação".
Não deliberado, pela ausência do autor. B - Proposi
ções Sujeitas à Apreciação pelo Plenário da Casa:
Prioridade: 4 - Projeto de Lei Complementar n°
157/00 - do Sr. Eduardo Campos - que "Cria Reserva
Especial do FPM - REPHAN para os Municípios que
possuem acervo tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional". Relator: Deputado
Ivan Valente. Parecer: pela aprovação. Vista concedi
da à Deputada Tânia Soares em 29-8-2001. Não deli
berado, pela ausência do relator. Ordinária: 5 - Proje
to de Lei nil3.291/00 - Do Sr. De Velasco - que "Dis
põe sobre o registro de professores e alunos de aca
demias de artes marciais nos órgãos de segurança
pública". Relatora: Deputada Esther Grossi. Parecer:
pela aprovação, com substitutivo. Lido o parecer pela
Relatora, usou da palavra para discuti-lo o Deputado
Flávio Arns, que elogiou o substitutivo da Relatora e
ressaltou a importância de regulamentação da maté
ria, em razão da periculosidade das artes marciais.
Submetido à votação, o parecer da relatora foi apro
vado por unanimidade. C - Proposições Sujeitas à
Apreciação das Comissões: Ordinária: 6 - Projeto de
Lei n° 3.343/00 - Or. Hélio - que "Acrescenta pará
grafo aos artigos 50 e 91 da Lei n2 9.615, de 24 de
março de 1998, que "Institui normas gerais sobre des
porto e da outras providências". Relator: Deputado
Zezé Perrella. Parecer: pela aprovação, com emenda.
Não deliberado, pela ausência do Relator. 7 - Projeto
de Lei nil 4.047/01 - Do Sr. Givaldo Carimbão - que
"altera o artigo 16 do Decreto-Lei nil236, de 28 de fe
vereiro de 1967, para definir os horários de veicula
ção e a duração dos programas educativos." Relator:
Deputado Luis Barbosa. Parecer: pela aprovação. O
Relator apresentou requerimento de retirada de pau
ta. Submetido à votação, o requerimento foi aprovado
por unanimidade. 8 - Projeto de Lei nil2.453/00 - Do
Sr. Robério Araújo - que "Acrescenta, inciso IV, ao pa
rágrafo segundo do artigo 13 da Lei nil9.249, de 26 de
dezembro de 1995, que 'Altera a legislação do impos
to de renda das pessoas jurídicas, bem como da con
tribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras pro
vidências", e inciso VII, ao artigo 12, da Lei nil9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que "Altera a legislação
do imposto de renda das pessoas físicas e da outras
providências"'. Relator: Deputado Zezé Perrella. Pa
recer: pela aprovação. Vista concedida ao Deputado
Osvaldo Biolchi em 31-08-2001. Não deliberado, pela
ausência do relator. 9 - Projeto de Lei nil3.638/00 
Do Sr. Paulo Paim - que "Institui o Estatuto do Porta
dor de Necessidades Especiais e dá outras providên
cias". Relator: Deputado Pastor Amarildo. PARECER:
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pela rejeição. Vista concedida ao Deputado Flávio
Ams, em 20-6-2001. Não deliberado, pela ausência
do relator. 10 - Projeto de Lei nl14.535/01 - do Sr. Ro
naldo Vasconcellos - que "Dispõe sobre a cessão de
espaço físico para o funcionamento de Associação de
Pais e Mestres." Relator: Deputado Luciano Bivar. Pa
recer: pela aprovação. Não deliberado, pela ausência
do Relator. 11 - Projeto de Lei nO 1.196/99 - Do Sr. Ri
cardo Rique - que "Dispõe sobre a concessão de be
nefício de meia-entrada para portadores de carteira
de doador de sangue em estabelecimentos que pro
porcionem lazer e entretenimento". Apensados os PL
nlls 3.470/00 e 4.395/01. Relatora: Deputada Iara Ber
nardi. Parecer: pela rejeição do PL nll 1.196, e PL nlls
3.470/00 e 4.395/01, apensados. Vista ao Deputado
Bonifácio de Andrada em 22-8-2001. O autor da pro
posição apresentou requerimento de retirada de pau
ta. Submetido à votação, o requerimento foi aprovado
por unanimidade. 12 - Projeto de Lei n° 3.963/00 - Do
Sr. Milton Monti - que "Dá nova redação ao § 52 do art.
26 da Lei nl2 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Rela
tor: Deputado João Matos. Parecer: pela rejeição. Vis
ta concedida ao Deputado Gilmar Machado em
29-8-2001. Não apreciado, pela ausência do relator.
13 - Projeto de Lei nl1 4.250/01 - Do Sr. Luiz Bitten
court - que "Institui 'o Programa Leitura de Jornais e
Revistas em Sala de Aula', como atividade extracurri
cular, nos estabelecimentos públicos de ensino fun
damentai e médio de todo o país, e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Ivan Paixão. Parecer:
p~la aprovação. Vista à Deputada Iara Bernardi em
22-8-2001. Lido o parecer pelo Relator, usaram da pa·
lavra para discuti-lo os Deputados Iara Bernardi, que
sugeriu alterações no artigo sexto do projeto de lei por
que ele caracteriza renúncia fiscal, razão pela qual o
projeto provavelmente será rejeitado pela Comissão
de Finanças e Tributação; Clementino Coelho, que
sugeriu que a doação pudesse ser feita com edições
antigas dos jornais e revistas; Flávio Arns, que apon
tou a existência de renúncia fiscal também no artigo
quinto do projeto; Marisa Serrano, que declarou que
este tipo de procedimento, apesar do mérito, não é
capaz de criar ou desenvolver programas de leitura
nas escolas; Gastão Vieira, que corroborou as pala
vras da Deputada Marisa Serrano, ressaltando que os
atuais transferências de recursos dos governos esta
duais diretamente às escolas lhes permite fazer assi
naturas de publicações elas mesmas. Usou da pala
vra também o Deputado Bonifácio de Andrada. O Re
lator, Deputado Ivan Paixão, afirmou que urna das ra
zões que o levaram a apresentar parecer pela. apro
vação do projeto foi a prática vigente de os exames

vestibulares tratarem questões da atualidade, que
não se encontram em livros; declarou também que
acata, em seu parecer, as sugestões dos Deputados,
complementando-o. Submetido à votação, o parecer
complementado do Relator foi aprovado, contra os vo
tos dos Deputados Átila Lira, Celcita Pinheiro, Gastão
Vieira, Joel de Hollanda, Mansa Serrano e Nelson
Marquezan. (Requerimento de Preferência) 31 - Pro
jeto de Lei nO 4.437/01 - Do Sr. Adão Pretto - que
"Institui o Dia Nacional da Educação Básica do Cam
po". Relator: Deputado Professor Luizinho. Parecer:
pela aprovação. Lido o parecer pelo Relator, usaram
da palavra para discuti-lo os Deputados Bonifácio de
Andrada, que sugeriu a substituição do termo campo
por outro similar, por ser ele facilmente confundido
com campus universitário; Gastão Vieira, que posicio
nou-se contrariamente ao parecer por estar em desa
cordo com a Súmula de Recomendações aprovada
pelo Plenário da Comissão. O Relator afirmou aceitar
a alteração sugerida pelo Deputado Bonifácio de
Andrada. Não havendo mais quem quisesse discutir a
matéria, o Presidente anunciou a votação do parecer.
Submetido à votação, o parecer complementado do
relator foi aprovado, contra os votos dos Deputados
Celcita Pinheiro, Clementino Coelho, Gastão Vieira,
Ivan Paixão, João Matos, Joel de Hollanda e Marisa
Serrano. 14 - Projeto de Lei n° 4.326/01 - Da Sr. Nair
Xavier Lobo - que "Confere ao Governador Mário Co
vas a designação de "Patrono do Turismo Nacional".
Relator: Deputado Nelson Marchezan. Parecer: pela
aprovação. Lido o parecer pelo Relator, não houve
quem quisesse discutir a matéria. Submetido à vota
ção, o parecer foi aprovado por unanimidade. 15 
Projeto de Lei ~ 4.429/01 - Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "Altera a redação da Lei nQ 9.610, de 19
de fevereiro de 1998, dispondo sobre os eventos pú
blicos gratuitos promovidos pelas prefeituras munici
pais". Relator: Deputado Nela Rodolfo. Parecer: pela
rejeição. Não deliberado, pela ausência do relator. 16
- Projeto de Lei~ 4.569/01 - Da S,.a Alcione Athayde
- que "Dá nova redação ao art. 2Q da Lei nl19.870, de
23 de novembro de 1999, obrigando o estabeleci
mento de ensino a divulgar a lista de material escolar
quarenta e cinco dias antes da data final para matrí
cuia". Relatora: Deputada Nice Lobão. Parecer: pela
aprovação. Não deliberado, pela ausência da Relato
ra. 17 - Projeto de Lei n° 4.152/01 - Do Sr. Luiz B~ten

court - que "Dispõe sobre a criação do vale-cultura
para os profissionais da educação do sistema público
de ensino". Relator: Deputado Professor Luizinho. Pa
recer: pela rejeição. Não deliberado. 18 - Projeto de
Lei nl14.270/01 - do Sr. Antônio do Valle - que "Dis-
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põe sobre a garantia, a estudantes de baixa renda, de
bolsa de estudos para o ensino superior". Relator: De
putado Osvaldo Biolchi. Parecer: pela rejeição. Não
deliberado, pela ausência do Relator. 19 - Projeto de
Lei n° 4.282/01 - Do Sr. Airton Dipp - que "Dá nova re
dação ao inciso I, do artigo 70 da Lei n° 9.394, de 20
de dezembro de 1996". Relator: Deputado Joel De
Hollanda. Parecer: pela aprovação. Vista ao Deputa
do Gilmar Machado em 29-8-2001. Lido o parecer
pelo Relator, usaram da palavra para discuti-lo os De
putados Professor Luizinho, que afirmou ser a previ
dência dos inativos de competência do orçamento ge
rai e que sua vinculação a área específica retiraria di
nheiro da própria educação; Bonifácio de Andrada,
Ivan Paixão e Gastão Vieira, que corroboraram a po
sição do Deputado Professor Luizinho; Mirian Reid,
que declarou seu voto favorável à proposição, mas
ressaltou não ser este um problema restrito à educa
ção; Joel de Hollanda, que afirmou que a atual situa
ção não garante a aplicação integral dos recursos
previstos na rubrica para a educação. A Deputada
Marisa Serrano apresentou requerimento para retira
da de pauta, que, submetido à votação, foi aprovado
por unanimidade. O Presidente, Deputado Walfrido
Mares Guia, pediu à Deputada Marisa Serrano que
apresente requerimento para realização de audiência
pública destinada à discussão da matéria. 20 - Proje
to de Lei nJl 4.413/01 Ao Sr. Cezar Schirmer - que
"Dispõe sobre a definição das diretrizes curriculares
dos cursos de graduação". Relator: Deputado Mauro
Fecury. Parecer; pela aprovação. Não deliberado. 21 
Projeto de Lei nll4.674/01 - Do Sr. Júlio Redecker
que "Institui o Dia Nacional do Curtidor nas condições
que especifica". Relator: Deputado Gastão Vieira. Pa
recer: pela rejeição. Vista ao Deputado Pastor Amaril
do em 29-8-2001. Não deliberado. 22 - Projeto de Lei
nll 3.595-A/00 - Do Sr. Luis Barbosa - que "Altera a
denominação do Aeroporto Internacional de Boa Vis
ta - RR para 'Aeroporto Internacional de Boa Vista
Prefeito Alcides Rodrigues dos Santos"'. Relator: De
putado Ivan Valente. Parecer: pela rejeição. Não deli
berado. 23 - Projeto de Lei nll3.652/00 - Do Sr. Ro
naldo Vasconcelos - que "acrescenta dispositivo à Lei
nll9.394 de 20 de dezembro de 1996". Apensado: PL
nll3.977/2000. Relator: Deputado Professor Luizinho.
Parecer: pela rejeição deste e do PL nll3.977/2000,
apensado. Não deliberado. 24 - Projeto de Lei n°
3.726/00 - Do Sr. José Carlos Coutinho - que "Deter
mina a apresentação por instituição de ensino superi
or de certificado de avaliação positiva para participa
ção em programa de financiamento a estudante, e dá
outras providências". Relator: Deputado Joel de Hol-

landa. Parecer: pela aprovação. Vista ao Deputado
Gilmar Machado em 29-8-2001. Não deliberado. 25
Projeto de Lei nO 3.728/00 - Do Sr. José Carlos Couti
nho - que "Inclui conteúdo de educação ambiental
nos currículos de ensino fundamental, de ensino mé
dio e de ensino superior". Relatora: Deputada Esther
Grossi. Parecer: pela rejeição. Não deliberado. 26 
Projeto de Lei n° 3.841/00 - Do Sr. Ary Kara José 
que "Institui o Dia Nacional do Servidor Público Muni
cipal. Relator: Deputado Djalma Paes. Parecer: Pela
rejeição. Não deliberado. 27 - Projeto de Lei n°
4.265/01 - Da S,.a Luiza Erundina - que "Institui o dia
13 de dezembro como o 'Dia Nacional do Forró". Re
lator: Deputado Gastão Vieira. Parecer: pela aprova
ção. Vista ao Deputado Wolney Oueiroz em
29-8-2001. Não deliberado. 25 - Projeto de Lei ~
4.292/01 - 00 Sr. Arolde de Oliveira - que "Institui o
dia da Confissão Religiosa". Relator: Deputado Gas
tão Vieira. Parecer: pela rejeição. Vista ao Deputado
Gilmar Machado em 29-8-2001. Não deliberado. 29 
Projeto de Lei nll 4.394/01 - Do Sr. Luiz Bittencourt 
que "Institui o Dia Nacional da Luta Contra a Violência
e Exploração Sexual de Criança e Adolescente". Re
latora: Deputada Celcita Pinheiro. Parecer: pela rejei
ção. Não deliberado. 31 - Projeto de Lei n° 4.407/01 
Do Sr, Euler Morais - que "Estabelece a obrigatorie
dade para as companhias teatrais ou de atores que
tenham obtido financiamento público ou incentivos
fiscais previstos na legislação cultural vigente, de rea
lizarem apresentação gratuita para as escolas públi
cas do ensino fundamental e médio, e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Jonival Lucas Junior. Pa
recer: pela aprovação. Não deliberado 32 - Projeto de
Lei nJl4.466/01 - Do Sr. Murilo Domingos - que "Insti
tui o Dia Nacional do Rio". Relator: Deputado Cfemen
tino Coelho. Parecer: pela rejeição. Não deliberado. 33
- Projeto de Lei nU 4.484/01 - do Sr. José Carlos Cou
tinho - que "Veda o uso de propaganda e publicidade
de livros didáticos de todos os níveis, e dá outras pro
vidências". Relator: Deputado Nelo Rodolfo. Parecer:
pela rejeição. Não deliberado. 34 - Projeto de Lei ~
2.264/96-A - Do Sr. Paulo Rocha - que "Institui a Re
sidência em Enfermagem e dá outras providências".
Apensados: PL ~ 2.322/1996 e PL nll 4.210/1998.
Relatora: Deputada Udia Quinan. Parecer: pela apro
vação deste e pela rejeição do PL~ 2.322/1996 e do
PL nU 4.210/1998, apensados, e pela rejeição da
emenda apresentada na Comissão de Educação,
Cultura e Desporto e das emendas adotadas pela Co
missão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
Não deliberado. 35 - Projeto de Lei ~ 4.632/98 - Do
Sr. Germano Rigotto - que "Altera dispositivo do art.
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22 da Lei 028.212, de 1991, coma redação que lhe foi
dada pelo art. 1.llda Lei rf9.528, de 1997, acrescenta
parágrafo ao referido art. 22 da Lei n.ll 8.212/91 e dá
outras providências". Relator: Deputado João Matos.
Parecer: pela aprovação. Vista ao Deputado Ademir
Lucas em 3-5-2000 Não deliberado. 36 - Projeto de
Lei n.ll544-A/99 - do Sr. Paulo José Gouvêa - que "Dis
põe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensa
gens educativas destinadas à prevenção de doenças
sexualmente transmissfveislAIDS e ao uso de drogas,
em livros e cadernos escolares". Apensado: PL n.ll
2.617/2000. Relator: Deputado Pastor Amarildo. Pa
recer: pela aprovação deste e pela rejeição do PL n.ll
2.617/2000, apensado. Não deliberado. 37 - Projeto
de Lei n.ll924-A/99 - do Sr. Clementino de Souza Coe
lho - que "Denomina 'Aeroporto de Petrolina - Dr. Pa
cffico da Luz' o aeroporto do municipio de Petrolina,
Estado de Pernambuco". Apensados: PL nll
1.334/1999 e PL nll 1.70211999. Relator: Deputado
Bonifácio de Andrada. Parecer: pela rejeição deste e
do PL nll1.70211999, apensado, e pela aprovação do
PL nll 1.334/1999, apensado. Não deliberado. 38 
Projeto de Lei nll3.074/00 - Do Sr. Osmar José Serra
glio - que "Altera a Lei nll9.131, de 24 de novembro
de 1995, e dá outras providências'. Relatora: Deputa
da Tânia Soares: Parecer: pela rejeição. Vista ao De
putado Osvaldo Biolchi em 6-6-2001. Não deliberado.
39 - Projeto de Lei nll3.516/00 - Do Sr. Rubens Fur
lan - que "Institui o Dia Nacional de Combate ao Cân
cer de Mama". Relatora: Deputada Udia Quinan.
Parecer: pela rejeição. Não deliberado. 40 - Projeto
de Lei nO 3.551/00 - Do Sr. Jaques Wagner - que
"Institui o dia 16 de julho como Dia da Rádio Comuni
tária". Relator: Deputado Paulo José Gouvêa.
Parecer: pela rejeição. Não deliberado. 41 - Projeto
de Lei n° 4.099/01 - Do Sr. Salvador Zimbaldi - que
"Institui a proclamação de São Tomás Moro como Pa
trono dos Governantes e Polfticos". Relator: Deputa
do José Unhares. Parecer: pela aprovação. Não deli
berado. 42 - Projeto de Lei n° 4.185/01 - Do Sr. Ro
naldo Vasconcellos - que "institui o Dia Nacional da
Escola Pública". Relator: Deputado Paulo José Gou
vêa. Parecer: pela aprovação. Não deliberado. 43 
Projeto de Lei n° 4.245/01 - Do Sr. José Aleksandro
que "Institui o Dia Nacional do Perdão". Relator: De
putado Gilmar Machado. Parecer: pela aprovação.
Não deliberado. 44 - Projeto de Lei n° 4.457/01 - Do
Sr. Marcos Afonso - que "Institui o Dia Nacional dos
Povos da Floresta, e dá outras providências". Relator:
Deputado Wolney Queiroz. Parecer: pela aprovação.
Não deliberado. 45 - Projeto de Lei n° 4.463/01 - do
Sr, Nelson Marquezelli - que "Institui o Dia Nacional

da Voi'. Relator: Deputado Agnelo Queiroz. Parecer:
pela rejeição. Não deliberado. 46 - Projeto de Lei n°
4.476/01 - Do Sr. Nelson Marchezan - que "Acres
centa incisos aos arts. 10 e 11 da Lei n° 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que 'Estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional' e dá outras providênci
as". Relatora: Deputada Marisa Serrano. Parecer:
pela aprovação. Não deliberado. 47 - Projeto de Lei n°
4.658/01 - Do Sr. Geraldo Magela - que "Altera os ar
tigos23 e 55da Lei rf9.615, de 24 de março de 1998,
que 'Institui normas gerais sobre desporto e dá outras
providências". Relator: Deputado Jonival Lucas Júni
or. Parecer: pela rejeição. Não deliberado. 48 - Proje
to de Lei n° 4.671/01 - 00 Sr. Roberto Pessoa - que
"Denomina Açude José Holanda Cunha Barragem
Castanhão, localizada no Municfpio de Alto Santo 
CE". Relatora: Deputada Celci1a Pinheiro. Parecer:
pela rejeição. Não deliberado. - Projeto de Lei rf
4.694/01 - Do Sr. Cunha Bueno - que "Proíbe a con
tratação de qualquer tipo de patrocínio para a Sele
ção Brasileira de Futebol". Relator: Deputado Agnelo
Queiroz. Parecer: pela rejeição. Não deliberado. O
Presidente comunicou ao Plenário a presença do
Presidente da União Nacional dos Estudantes - UNE,
Felipe Maia e, a seguir, encerrou os trabalhos às onze
horas e vinte minutos, antes convocando os membros
da Comissão para reunião ordinária, a realizar-se no
dia doze de setembro, às nove horas e trinta minutos,
destinada à apreciação de proposições. E, para cons
tar, eu, Carla Rodrigues de Medeiros Tavares, Secre
tária, lavrei a presente Ata, que será assinada pelo
Presidente, Deputado Walfrido Mares Guia e publica
do no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 278 reunião ordinária (Audiência PÚ
blica), realizada em 18 de setembro de 2001

Às quatorze horas e cinqüenta e sete minutos
do dia dezoito de setembro de dois mil e um reuniu-se
a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, no Ple
nário nll3 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob
a presidência alternada dos Deputados Átila Ura e
Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes da Comissão.
Compareceram os Deputados Agnelo Queiroz, Átila
Lira, Celcita Pinheiro, Dino Fernandes, Ivan Valente e
Walfrído Mares Guia - membros titulares; e Antônio
Joaquim Araújo, Clementino Coelho, Gilmar Macha
do, Ivan Paixão, José Unhares, Osmar Serraglio, Ra
fael Guerra e Raimundo Gomes de Matos - membros
suplentes. Deixaram de registrar as suas presenças
os Deputados Bonifácio de Andrada, Costa Ferreira,
Eduardo Seabra, Esther Grossi, Gastão Vieira, João
Matos, Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa, Marisa
Serrano, Mirian Reid, Nelo Rodolfo, Osvaldo Biolchi,
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Osvaldo Coelho, Pastor Amarildo, Paulo Lima, Pro- era integralmente pública, passou a caracterizar-se
fessor Luizinho, Tânia Soares, Wolney Oueiroz e pela ambigüidade entre público e privado, e a rede
Zezé Perrella. Justificaram suas ausências os Depu- empresarial de ensino, que detinha um caráter ambi-
tados Flávio Arns, Nice Lobão e Paulo José Gouvêa. güidade, passou a ser estritamente privado; o exposi-
Registraram presença os Senhores Rômulo Gondim, tor reafirmou sua critica à implementação do Decreto
Coordenador-Geral do Sindicato Nacional dos Servi- e defendeu os princfpios de carreira única no magis-
dores das Escolas Técnicas Federais - SINASEF; tério público. A seguir, o Deputado Átila Lira passou a
Luiz Allan künzle, Vice-Presidente Regional Sul do palavra ao Professor Neilton FideJis, representante do
Sindicato Nacional de Docentes das Instituições e SINASEF. Ele concedeu a retirada da equivalência no
Ensino Superior - ANDES-SN; Walter Bertúcio e ensino médio e o estabelecimento do dualismo entre
João Wanderley R. Pereira, da ANDES-SN. O Depu- o ensino técnico e o propedêutico, o que, segundo
tado Átila Lira declarou abertos os trabalhos e infor- ele, é um retrocesso histórico; o expositor afirmou que
mou que a reunião se destinava a ouvir os Senhores reina nas escolas técnicas um clima de desestímulo
Presidentes do Sindicato Nacional de Docentes das entre professores, servidores e alunos; para ele, a re-
Instituições de Ensino Superior - ANDES-SN. da forma no ensino médio foi apenas uma das faces da
Associação Nacional de Dirigentes das Instituições reforma geral implementada pelo Governo do Presi-
Federais de Ensino Superior - ANDIFES, do Sindica- dente Fernando Henrique Cardoso no País. O Depu-
to Nacional dos Servidores das Escolas Técnicas Fe- tado Átila Lira passou a palavra ao Doutor Paulo de
derais - SINASEF e o Senhor Ruy Leite Berger Filho, Tarso Costa Henriques, representante da Secretaria
Secretário Nacional de Educação Média e Tecnológi~ Nacional de Educação Média e Tecnológica, que
ca, que seria representado pelo Senhor Paulo de Tar- apresentou um quadro do ensino médio no País atu-
so Costa Henriques, a respeito das modificações de- almente; segundo ele, um modelo único de educação
correntes do Decreto ~ 2.208/1 997, que trata do en· média não atenderia à multiplicidade cultural e social
sino técnico de nível médio e do ensino profissionali- brasileira; afirmou que as discussões a respeito da
zante no País. Em seguida, o Deputado Átila Lira con- implementação do Decreto só não foram maiores por-
vidou para tomar assento à Mesa os Senhores Pro- que o mandato do governo federal impõe limitações
fessor Domingos Leite Lima Filho, representante do de tempo; finalmente, ele reconheceu limitações de
Sindicato Nacional de Docentes das Instituições de recursos e distâncias entre a realidade e o ideal na
Ensino Superior - ANDES-SN; Professor Neilton Fi· área do ensino médio. Findas as exposições, usou da
delis, representante do Sindicato Nacional dos Servi- palavra o Deputado Ivan Valente, que afirmou que o
dores das Escolas Técnicas Federais - SINASEF; e o aumento de vagas alegado pelo Poder Executivo é re-
Senhor Paulo de Tarso Costa Henriques, represen- sultado da dualidade de matrícula, já que o aluno ins-
tante da Secretaria Nacional de Educação Média e creve-se no ensino propedêutico e no técnico, além
Tecnológica do Ministério da Educação. O Deputado de, algumas vezes, inscrever-se em diversos módu-
Átila Lira comunicou ao Plenário que a Associação los; argumentou também que o profissional necessita
Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de da formação geral ministrada apenas pelo ensino pro-
Ensino Superior - ANDIFES, embora convidada, não pedêutico. O Deputado Átila Lira passou a presidên-
encaminhou resposta ou justificativa de ausência a cia dos trabalhos à Deputada Celcita Pnheiro e, usan-
secretaria da Comissão. A seguir, o Deputado Átila do da palavra, declarou que estudos realizados antes
Ura informou ao Plenário as normas que regulariam o da implementação do Decreto constataram que as
andamento dos trabalhos e concedeu a palavra aos escolas técnicas federais pouco contribuíram pana o
expositores para suas explanações. Em sua fala, o ensino técnico, servindo apenas como acesso à Uni-
Senhor Domingos Leite Lima Filho, representante do versidade. Voltando à presidência da reunião, o Depu-
ANDES, criticou a arbitrariedade do Decreto nll2.208, tado Átila Lira concedeu a palavra à Deputada Celcita
de 17 de abril de 1997, que, segundo ele, serviu ape- Pinheiro, que agradeceu a presença dos expositores.
nas para barrar as discussões que se travavam a res- A seguir, o Deputado Átila Lira concedeu a palavra
peito do assunto no Parlamento; para o expositor, o aos expositores para responderem aos comentários
Decreto nJl2.208 implementou uma reforma elitista e dos Deputados e fazerem suas considerações finais.
privativista do ensino médio brasileiro, mediante a de- Nada mais havendo a tratar, o Deputado Átila Lira
sestruturação da rede de ensino técnico federal, que, agradeceu a presença dos expositores, bem como
por sua vez, resultou de lutas políticas na década de dos demais presentes e encerrou a reunião às dezes-
setenta; a rede federal de educação tecnológica, que sete horas e cinco minutos, antes convocando os
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membros da Comissão para reunião ordinária a reali
zar-se no dia dezenove de setembro, quarta-feira, às
nove horas e trinta ninutos, no Plenário 10 do Anexo \I
da Câmara dos Deputados. E, para constar, eu, Carla
Rodrigues de Medeiros Tavares, Secretária, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será as
sinada pelo Deputado Átila Lira, Vice-Presidente da
Comissão, e publicada no Diário da Câmara dos De
putados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Declaro aberta a presente reunião destinada a ou
vir os Srs. Presidentes do Sindicato Nacional dos
Docentes das Instituições de Ensino Superior 
ANDES, da Associação Nacional dos Dirigentes de
Instituições Federais de Ensino Superior 
ANDIFES, do Sindicato Nacional dos Servidores
das Escolas Técnicas Federais, e o Sr. Ruy Berger,
.representado pelo Sr. Paulo de Tarso Costa Henri
que, sobre as modificações decorrentes do Decreto
n~ 2.208, que trata do ensino técnico de nivel médio
e do ensino profissionalizante no Pais.

Convido a tomar assento à mesa como exposi
tores os Srs. Domingos Leite Lima Filho, Neilton Fide
Iis e Paulo de Tarso Costa Henrique.

O representante da Andifes não está presente.

Antes de conceder a palavra aos expositores,
chamo atenção dos presentes para as regras regi
mentais que regularão o andamento dos trabalhos. O
tempo concedido aos expositores será de até 20 mi
nutos, não podendo ser aparteados.

Terminadas as exposições, iniciaremos os de
bates, sendo que os Srs. Deputados interesse dos em
interpelar deverão inscrever-se previamente. Cada
Deputado inscrito será o prazo de três minutos para
tecer suas considerações. Serão permitidas a réplica
e a tréplica pelo prazo de três minutos. Esclareço que
não é permitido aos oradores interpelarem quaisquer
dos presentes. Esta reunião está sendo gavada para
posterior transcrição e, por isso, solicito a todos que
falem ao microfone.

Concedo a palavra inicialmente ao Prof. Domin
gos Leite Lima, representante da Andes.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Tem V. Exil a palavra.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presi
dente, antes de passarmos a palavra os debatedores,
faço uma reclamação à Presidência da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto.

Propusemos este debate há dois, três meses e
foi aprovado pela comissão. Recebemos o aviso de
que este evento seria realizado na sexta-feira em São
Paulo. Não posso admitir que a comissão não tenha
um planejamento mínimo capaz de viabilizar com al
guma antecedência o aviso aos Parlamentares sobre
o cronograma de audiências públicas. Uma conven
ção marcada para sexta-feira não pode ser antecipa
da para quarta-feira, quando os deputados já estão
ausentes de Brasília, sendo os convidados avisados
de última hora.

Manifesto meu desagrado com esse fato e en
caminho uma crítica à secretaria da comissão. Peço
uma resposta sobre o assunto.

Em segundo lugar, é muito difícil realizarmos
audiências públicas - e são muitas - às terças-feiras
à tarde, porque boa parte dos Parlamentares chegam
após esse horário.

Sugiro seja feita ampla consulta ao calendário,
marcando as audiências públicas para os dias em que
os Parlamentares garantam presença na comissão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) - O

pedido de V. Exil será encaminhado à Presidência da
comissão.

Concedo a palavra ao Sr. Domingos Leite Lima
Filho, representante da Andes, que disporá de até vin
te minutos. Andes, que disporá de até vinte minutos.

O SR. DOMINGOS LEITE LIMA FILHO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e se
nhores, inicialmente, em nome da Andes, elogiamos
a comissão pela iniciativa de realizar esse debate.

O ensino técnico em nosso País vem passando,
nos últimos cinco anos, por profundas e graves trans
formações que tiveram início com a apresentação, em
1996, do Projeto de Lei nll1.603, de iniciativa do Exe
cutivo, que tramitou nesta Casa e produziu, por todos
os cantos do País, críticas, debates acalorados, dos
quais participam comunidades educacionais, educa
dores, pesquisadores, trabalhadores e empresários.
Naquele ano foram promovidas audiências em várias
capitais e nesta comissão, inclusive. Houve também
um seminário produzido pela Câmara dos Deputados.
Enfim, um intenso processo de debate que resultou
na elaboração de mais de duzentas emendas de Par
lamentares dos diversos partidos. Tal projeto foi retira
do desta comissão, passando para a Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço público. Em se
guida, após a aprovação da LOB, ao final de 1996, o
Governo retirou o projeto em definitivo e, em abril de
1997, foi editado o Decreto-Lei nll 2.208 o qual iremos
debater.
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Vale lembrar que o Decreto n!! 2.208 é fruto de
interpretação particular do Executivo acerca da LDB,
que é minimalista, generalista, permitindo várias in
terpretações, e também um decreto que revela o des
conhecimento ou, antes de tudo, arbitrariedade do
Governo ante todos os debates realizados em diver
sos cantos do País e ante as emendas parlamentares
apresentadas nesta Casa. O Decreto n!! 2.208 reedi
tou quase que na íntegra as exposições do Projeto de
Lei n!! 1.603.

Se a aprovação do instrumento jurídico normati
vo foi fruto da ação autoritária, não menos contraditó
ria ainda foi sua implementação nas instituições fede
rais de educação tecnológica. Para obtê-Ia a seu
modo, o Governo lançou mão de diversas estratégias,
inclusive eficientes: a restrição orçamentária, o con
tingenciamento de verbas da manutenção e custeio, a
eliminação de quaisquer investimentos. De modo
que, pare muitas escolas técnicas, agrotécnicas e Ce
fet, a única saída para sobrevivência, nesses últimos
cinco anos, foi a adesão aos princípios do Projeto de
Reforma e Organização da Educação Profissional 
PROEP. O Governo utilizou de forma imperativa e ina
pelável o irresistível poder dos 500 milhões de dóla
res obtidos, metade deles, junto ao Banco Interameri
cano de Desenvolvimento, não sem, como é de praxe,
conter certas e graves condicional idades, às quais
iremos nos referir a seguir.

A primeira condição foi a separação formal do
ensino técnico do sistema de ensino regular pela proi
bição e extinção progressiva dos cursos de ensino in
tegrado de técnico de nível médio. Da mesma forma,
uma condicionalidade era e continua sendo a integra
ção a integração de representantes do setor privado
nos órgãos de direção de gestão das instituições.

Da mesma forma, como condição de investi
mentos e de auferir recursos do PROEP, as institui
ções foram instadas a gerar receita própria pela ven
da de cursos, de produtos, pelo aluguel/utilização par
cial ou total de laboratórios por empresa e pela venda
de assessorias na utilização de equipamentos.

É sobre esse processo de transformação que
vamos centrar a nossa reflexão.

Durante esse mesmo período, a Andes, quer
por sua direção nacional, quer pela ação de suas se
ções sindicais nos Estados, promoveu uma quantida
de importante e significativa de seminários locais, re
gionais e nacionais, que contaram com a participação
de professores, direções, pesquisadores nacionais e
internacionais.

Mas não somente a nossa reflexão aqui tem
base nesses seminários, senão também contamos

com a participação, em vários deles, da base do Si·
nasef e de outros movimentos sindicais, de profes
sores das redes públicas estaduais, enfim, da socie
dades civil.

É, portanto, ao acúmulo dessas reflexões em
seminários e também às experiências concretas vi
venciadas, tanto da implementação quanto da resis
tência à própria implementação da reforma, que nos
referiremos.

O sentido geral da legislação, em particular o
Decreto n'l2.208, já anunciava o caráter "privatista",
elitista e conservador da reforma em curso. No entan
to, à medida que se foi definindo a nova estrutura da
educação profissional no País, foi-se evidenciado a
marca do modelo, um modelo centrado em três con
cepções: a educação profissional como negócio; a
educação profissional como correspondente a um
modelo de inserção do País na ordem econômica in
ternacional; e a educação profissional como um mo
delo educacional diferenciado e restrito, uma concep
ção educacional restrita. As escolas técnicas e agro
técnicas adequaram-se a essa marca, com a transfor
mação em novos Cefet. E os Cefet mais antigos defi
nirá a estratégia conservadora, privatizante e elitista
da reforma. Enfim, uma competição adequada à polr
tica de subalternidade da Nação, de redução da con
cepção educativa ao caráter instrumental e, por fim,
da prescrição para que as instituições federais de
educação tecnológica promovam a liberação dos or
çamentos públicos e desobriguem o Governo do cus
teio dessas instituições.

As dimensões da privatização e da desestrutu
ração da rede federal.

No nosso entender, a desestruturação da rede
federal de educação tecnológica é a principal caracte
rística dessa reforma.

A implementação do Decreto n2 2.208 e da
Portaria/MEC nQ 646 sobre os princípios do Proep
acabou por produzir uma desestruturação nas insti
tuições que compõem a rede federal e naquelas no
vas que foram sendo criadas pelo movimento de ex
pansão sem critérios, ou melhor, com um critério,
sim, o da privatização. Uma expansão que produziu
uma situação aparentemente caótica. E dizemos
"apenas aparentemente" porque, no fundo, o pro
cesso tem sua lógica: a da privatização que assume
três dimensões, conforme os três níveis da educa
ção profissional.

Na educação profissional básica, ocorre um pro
cesso, o qual batizamos de "senaização" das escolas
técnicas e Cefet. Na educação profissional de nível
técnico ou nível médio, ocorre um processo de regres-
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são histórica, com a retomada do processo de separa- Como se deu, então, no interior das instituições
ção das redes educacionais. E na educação profissio- federais, a implantação desta reformar? Na verdade,
nal de nível superior ocorrem mecanismos de desqua- poderemos sintetizar, dizendo que a reforma cami-
lificação e segmentação do ensino superior. nhou em duas direções que aparentemente se com-

O que seria a "senaização" Como é bem sabido, p~ementam. ~e, p.or um lado, ~ rede feder~1 de educ~-
o Senai historicamente sem tratado no Brasil do ní- çao tecnológica tinha um carater essencialmente pu-
vel de ~prendizagem, qualificação 'e requalificação blico, essa rede federal, com os pr.in~!pios da reforma,
profissional, sem a exigência de escolaridade prévia. pa~sou ~ desenvolver uma amblgulda~e, qu~r p:la
Essa é uma tarefa que os empresários têm cumprido obngatorled~d~ da ~resença e~presarlal na dlre~ao,
historicamente e no nosso entender não cabe a uma quer pela prlvatlzaçao dos curnculos, quer pela prlva-
instituição educ~cional assumir o p~pel da empresa, tização das práticas pedagógicas.
ainda e até mesmo quando essa própria instituição Então, por um lado, a rede federal pública per-
educacional renuncia aos princípios garantidos na deu o seu caráter público e assumiu uma ambigüi-
Carta Constitucional, como a universalização da edu- dade entre o público e o privado. Por outro lado, a
cação básica, uma vez que a educação profissional rede empresarial, que de certa forma gozou histori-
de nível básico dispensa a escolaridade prévia. camente de uma ambigüidade entre o público e o

Na verdade, ao assumir o papel que o Senai ti- pri~a~o - urna vez q~e.o Sistema 5 sempre se be-
nha antigamente e de que progressivamente vem-se n~~lclou de ve~bas publicas -:-' passou a ter caráter
desobrigando, uma vez que vem procurando áreas n1t1da~ente privado, na ~edlda em que aba~don~u
mais atrativas visando obter lucro como os cursos especialmente o seu antigo trabalho e destinou as
pagos de nível médio e superior, o ~istema federal de escola~ técnic~s fede~ais e CEFETs a atividade de
educação passa a assumir um caráter não público, aprendizagem industrial. . ,
mas, sobretudo um caráter que o desvia do seu eixo No entanto, as duas lógicas - tanto a salda da
fundamental. ' rede federal do público para a dimensão ambígua

A - h' t" d . , d' d quanto a saída da rede privada da dimensão ambígua
r:gressao IS ~rlca ~co~re, como Ja Isse, a para o campo privado - caminham sem dúvida no

separaçao da educaçao profissional da rede regular sent'do da I'vat' - ' ,
d . éd' I .. d' I pr Izaçao.e ensino mio. sso tem Incentiva o o surgimento . _.. ., . _ _
de currículos, e práticas pedagógicas que apontam A Implantaçao, ~? mterlor d~~ .mstitUlçoes, nao
para a concepção da educação profissional como se deu de m?do tr~nq~llo nem unltano. Preval.eceu aí
uma profissionalização estreita, e, por outro lado, re- ~ma certa dlfere~claçao. No entanto, o expenmenta-
toma-se, no ensino médio, o academicismo clássico. hsmo: ~ volunt~a!lsmo e a oferta d.e ~ursos sem a ~e-

_, . cessaria antevlsao e o estudo preliminar dos seus Im-
Repoe-se, aSSim, o percurso da velha dualidade pactos predominaram em toda a prática.

estrutural de duas redes educacionais, contra o qual F' . 'A • O CEFET d P
lutamos desde os anos 40 e que, progressivamente, ' oram variaI s as, e~penenclas, d t °l~-

. . I . d P rana, por exemp o, pnonzou os cursos e ecno ogla
consegUimos tornar eqUlva entes e Integra as. or- de 'vel . b d d t t I t ' I é_ .,. ". m superior a an onan o o a men e o n1ve m -
tanto, a regressao hlstonca é a volta atras, e o caml- d' O CEFET d M' G . d R' d J .h t'd d d 10. S e Inas erals e o 10 e anelro
n ar no sen I o o passa o. tentaram manter uma resistência em torno co ensino

Por fim, no nível superior, há que se falar da des- médio integrado, mas essas iniciativas estão sendo
qualificação e da fragmentação ensejadas pela nova progressivamente minadas pela escassez de verbas
modalidade - não tão nova assim - da formação de para essa modalidade. No entanto, outras instituições
tecnólogos. Os cursos superiores de Tecnologia são e outras escolas técnicas transformaram-se em
uma modalidade de ensino superior não universitária, CEFET recentemente e passaram a contribuir para
de duração mais curta, de currículos mais reduzidos, unia espécie de multiplicação dos pães sem constitu-
centrados em disciplinas específicas e aplicadas. ir, efetivamente, uma multiplicação de verbas e ações
Constituem uma alternativa a de ensino superior não educacionais.
universitá~i? mais barata e sem dúvid.a d~~tituída do Efetivamente, o Governo tem apontado estatís-
caráter CritiCO e de aprofundamento CientifiCO. ticas que aumentam sobretudo o número ce vagas.

Aqui, é evidente, há uma coerência com a pro- Cabe lembrar exemplos, como o que citamos do
posta atualmente predominante na coligação conser- CEFET de Pernambuco, que adotou a modularização
vadora que dirige o País de inserção subalterna na or- dos seus cursos. Ali, um determinado curso foi dividi-
dem econômica internacional. do num curso de cinco módulos. Hoje, um estudante
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faz um exame de seleção para o módulo; ao final do nos tem atendido quando solicitamos seus conheci-
módulo, ele não é mais aluno da escola. Então, uma mentos.
matrícula transforma-se em cinco, sem que efetiva- Sobre a edição do Decreto nll2.20a, de 1997, de-
mente seja alterada a estrutura física da escola, a finido na LOS, temos de reafirmar que o mesmo foi im-
quantidade de professores e, enfim, o aporte financei- posto de forma autoritária, sem levar em conta o deba-
ro ali produzido. te que se formava no seio da comunidade das redes

Existem também expansões muito interessan- de escolas técnicas, agrotécnicas, CEFET, Escolas
tes e que mereceriam um estudo. Por exemplo, exis- Técnicas Estaduais, Sistema S, dentre outras.
tem unidades criadas que não têm funcionários. A Nesse ponto, concordamos plenamente com o
UNED, em Campo Mourão, utiliza essa estrutura, ou palestrante que nos antecedeu.
melhor, não tem um funcionário ~equer. Conta com O mesmo, em sua formatação, tinha como hori-
func~o~á~ios cedidos pelas ~refeltura~ em. acord~s zonte de implementação um prazo de cinco anos. Por-
municipaIs, ou mesmo de unidades no interior de va- tanto ainda estamos vivendo o conturbado processo
rios Estados que não contam sequer c?m um ou a~- de s~a implementação. Em seu objetivo vimos regula-
guns professores contratados pelo regime de servl- mentar o desenvolvimento dessa modalidade de edu-
~o público, uma vez que são todos professores subs- cação, tratando de componentes referentes à gestão,
tltUtOS. à organização curricular, à articulação com o ensino

Por fim, para concluir, a ANDES - Sindicato Na- acadêmico, à certificação e ao seu financiamento.
cional dos Docentes das Instituições de Ensino Supe- Alguns pontos desse decreto trazem no bojo do seu
rior -, ao mesmo tempo em que elogia o debate pro- texto um recuo na história, especialmente no que se
posto nesta Comissão, reafirma os seus princípios e refere à articulação com o ensino propedêutico, reti-
propostas que fazem parte da nossa pauta nacional, rando a equivalência e aprofundando o combatido du-
ou seja: a revogação do Decreto nll2.20a e da Porta- alismo, a exemplo do art. JIi, incisos I e 11, e art. &l.
ria nll646; a revisão imediata dos princípios. ~e finan- Gostaria de fazer um adendo, apenas para lem-
ciament~ baseados p~lo PR?EP. que condIcIonam a brar que, no dia seguinte ao da publicação desse de-
concessao de verbas a gestao privada; e um controle creto em Natal no Rio Grande do Norte jornais es-
público sobre o ~ist~~a S. Reafirma também os p.rin- tamp~ram ess~ matéria na capa. Rapid~mente con-
cípios de carreira unl?a, uma vez que~ no projeto seguimos o apoio de quase toda a sociedade nor-
apresentado, ou em VI~S .de aprese~taçao pelo G.o- te-rio-grandense, com aoroximadamente ao mil assi-
vemo, e de emprego publico, ~Ie, mal~ uma vez, ~IS- naturas. A comunidade dizia: "Não aceitamos a sepa-
socia.a carreir~ docente e. cria. ca.rrelra para. ensino ração do ensino técnico da educação propedêutica."
sup~rlor, carreira para ensino tecn~co e carrelr~ p~r~ Hoje, passados quatro anos, se formos à sociedade
ensino fundamental. AA~DES reafirma seus prlnCI~I- norte-rio-grandense pedir novamente as quase 100
os em defesa da educaçao e sobret~do da ed.ucaçao mil assinaturas de apoio à reforma, muito dificilmente
profissional pública, gratuita, de qualidade soclalmen- a teremos.

te refere~Cjada.. Apesar de o Decreto n!l2.20a prever uma artcu-
Muito obrigado. (Palmas.). lação entre os dois segmentos de ensino, o prope-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Atila Lira) - dêutico e a educação profissional, ele deixa claro que

Concedo a palavra por até vinte minutos ao Prof. Neil- não há equivalência entre o diploma do ensino técni-
ton Fidelis, representando o Sindicato Nacional dos co e o certificado do ensino médio. O Decreto nll2.20a
Servidores das Escolas Técnicas Federais - contrariou o inciso 11 do art. 20a da Constituição vi-
SINASEF. gente, na qual está garantida a progressiva universali-

O SR. NEILTON F.DEUS - Inicialmente, em zação do ensino médio no País. Na sua formação ori-
nome do SINASEF, parabenizo o Deputado Ivan Va- ginal, o decreto apontava para a reduç,ão .das vagas
lente pela iniciativa desta reunião de audiência públi- do ensino médio na rede de escolas tecmcas, agro-
ca, assim como agradeço pelo convite feito ao técnicas e CEFET.
SINASEF, estendendo esse agradecimento à Comis- Contrário ao imposto, a realidade mostrou que a
são de Educação, Cultura e Desporto na pessoa do necessidade de uma sólida educação geral é anseio
seu Presidente. de toda a sociedade. Assim, no presente, muitas es-

Agradeço, publicamente, à Profa. Zuleide Araújo colas da rede se mantêm atraent~s por oferecer ensi-
Teixeira pela delicadeza e atenção com que sempre no médio público e ainda de qualidade.
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Outro aspecto conceitual que gostaríamos de
abordar é que a educação básica infantil, fundamen
tai e média na educação formal - como está na LDB
corresponde ao ensino básico do Decreto nº- 2.208.
O ensino médio da LDB deve corresponder ao ensi
no técnico do decreto, e o ensino superior, como
apontado na LDB, corresponde ao nível tecnológico.
Essa correspondência produz uma confusão de con
ceitos, fazendo com que a população não se dê con
ta das profundas diferenças que os mesmos carre
gam. Nesses termos, podemos raciocinar que a edu
cação profissional perdeu o status de educação,
passando a ser concebida não como um processo
formativo. Dessa forma, ela objetiva o adestramento,
o treinamento e a instrumentalização. Não temos,
portanto, uma escola, e sim centros de formação
com cursos aligeirados.

Cabe uma pergunta nessa nova configuração em
que a rede das escolas técnicas, agrotécnicas e
CEFET, no momento em que se apartam do ensino
formal: não caberia a essas escolas estarem, de forma
mais confortável, no Ministério do Trabalho ou da
Indústria e Comércio, como já chegou a ser ventilado?

Movido pelo mesmo sentimento, creio eu, do
Deputado Ivan Valente, o SINASF vem formatando,
nos últimos anos, um projeto de pesquisa para avalia
ção do processo de implementação da reforma da
educação profissional. Nossas Iimitacões encon
tram-se na barreira financeira, mas esperamos colo
cá-Ia em andamento já no próximo ano.

Os dados de que dispomos ainda não permitem
uma avaliação mais apurada da situação, mas temos
percebido, por meio dos diversos fóruns do SINASEF
e da troca de experiências, que a situação vivida pela
rede é de angústia e apreensão quanto ao futuro da
instituição e de seus servidores.

Os dados e informações de que dispomos ace
nam que, de fato, como colocado na mídia, houve
uma grande entrada de "novos alunos" - entre aspas
-, uma vez que os interesses de muitos deles não é a
escola, na extensão e beleza do termo, mais sim em
cursos de curta duração, na maioria das vezes cursos
de idiomas pagos, mais que os atraem por apresenta
rem custos menores que os de mercado. Esse incre
mento de novos usuários não foi seguido de um au
mento na infra-estrutura das instituições, o que tem
gerado diversos problemas operacionais.

A rede perde a sua identidade - e posso afir
mar isso, porque nela estou desde os 14 anos - em
vários aspectos. Hoje não se vê aquele sentimento
de devoção que permeava as escolas. Percebe-se
grande desestfmulo no seu quadro de professores,

servidores e alunos. Há uma confusão no fazer diário
no técnico, no básico, no médio, dessa figura do
pós-médio, que não sabemos a que leva. O pós-mé
dio não garante absolutamente nada, assim como o
tecnológico e outros.

Temos percebido que a rede, por ter uma exce
lência técnica reconhecida, tem ocorrido um pouco
das obrigações presentes no decreto, no que diz res
peito ao básico e ao técnico. A corrida é pelo tecnólo
go. Ainda precisamos definir que profissional é este:
se se trata de um terceiro grau profissionalizante ou
de uma extensão do conhecimento do terceiro grau. A
figura do tecnólogo ainda não é algo muito claro, e o
que se tem notado é que as escolas estão optando
por correr para esse tecnólogo como uma forma de
continuar com a sua excelência técnica e seu reco'
nhecimento pela sociedade.

Quanto às dificuldades de capacitação do qua
dro da instituição, um problema muito sério que se
percebe na escola é a evasão. A escola hoje está com
uma configuração muito estranha. Percebe-se que há
uma enorme busca pelo exame de seleção no nível
médio e, é claro, como essa procura é muito elevada,
o aproveitamento dos alunos também tem sido eleva
do nessas instituições. Só que muitas escolas estão
enfrentando dificuldades em formar suas turmas a
partir do exame te seleção, no curso técnico. Os técni
cos que trabalham com essa reforma poderiam dizer
que não se consegue atrair clientes - o termo agora é
mais ou menos este - porque não foi feita pesquisa de
mercado à altura para saber qual curso técnico
está-se necessitando mais. Só que as coisas não fun
cionam assim. Já há escolas que apontam, neste pri
meiro semestre, com a entrada do curso modular,
com evasão de 30% a 40%, o que é muito grave. Há
escolas que juntam duas ou três turm4s para continu
ar dando andamento ao curso.

Com relação ao Orçamento, se os prometidos
milhões do BID já chegaram, estão eecassos, porque
muitas escolas vêm reclamando da necessidade de
recursos para melhoria de laboratórios, expansão de
atualização de laboratórios e do espaço de ensino.

Quanto à atualização, a reforma prevê que as
escolas têm de estar antenadas com o mercado. Por
tanto, elas têm de ter um laboratório e um quadro tam
bém antenados com esse mercado. Logo, precisa
mos renovar freqüentemente esse conhecimento,
mas falta dinheiro. A saída tem sido firmar convêníos
com o setor privado.

Uma particularidade, que não é problema só da
rede federal de escolas técnicas mas também da
rede de ensino superior, envolve a presença do pro-
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fessor substito na instituição. Essa atividade tem ca- ba e Doutor em Educação pela Universidade de Okla-
ráter de curta duração e, conseqüentemente, não homa.
permite que ele vivencie a instituição. Tampouco a Passo a palavra ao Prof. Paulo de Tarso Costa
instituição pode investir nesse servidor, porque, num Henrique, que terá vinte minutos rara sua exposição
breve espaço de tempo, deverá deixar o grupo. sobre o Decreto n2 2.208.
Então, a situação do professor substituto também O SR. PAULO DE TARSO COSTA HENRIQUE
terá de ser resolvida. São profissionais e merecem - Boa tarde. E um prazer participar desta reunião re-
ser reconhecidos como tais. presentando o Ministério da Educação. De início, que-

Há uma série de outros assuntos para discus- ro deixar bem claro que existe vida dentro do Ministé-
são, mas quem me antecedeu conseguu cobrir quase rio da Educação, e essa vida é originada da rede fe-
na totalidade o que tínhamos pensado expor. No en- deral da educação profissional. Como disse o Presi-
tanto, ainda tenho uma consideração a fazer. dente, Deputado Átila Lins, sou professor do CEFET.

Nos parâmetros curriculares aprovados pelo Há vários colegas do CEFET presentes, além de ou-
Conselho Nacional de Educação, há muita coisa boni- tros que vieram de universidades, de sistemas esta-
ta e um aspecto curioso, o de que o ensino técnico duais, que pensam diferente de outras pessoas que
pode acontecer concomitante ao curso de nível mé- também fazem parte da rede federal de educação
dio, ou de forma seqüencial. Quando se lê toda a for- profissional, ou tecnológica, como chamam alguns,
mação técnica que consta da documentação do Con- dos sistemas estadual e das universidades. O pensa-
selho Nacional de Educação, no capítulo das diretri- mento não é monolítico.
zes curriculares, vê-se que a base para o mundo do Vamos, através de uma apresentação PowerPo-
trabalho e para o ensino profissional é a educação de int, tentar dar um panorama da situação pré-1995 e,
nível médio, a educação básica en todas as suas eta- na seqüência, entrar na situação pós-1995.
pas. Mas esse mesmo Conselho permite a figura do (Exibição de slides.)
aluno que faz o curso técnico de forma.seqüencial. O~ No começo do Governo Fernando Henrique, do
seja, há situações em que o aluno se Inscreve no pn- ponto de vista legal. havia essa emenda constitucio-
meiro ano do ní~el médio,. abandona-o e segue f~zen- nal, que funcionava como a Constituição do Pais; um
do o curso técniCO. Ou seja, toda aquela necessidade pedaço da LDB de 1961, ainda em vigor: uma lei do
de fundamentação que consta dos documentos d? ensino universitário, aprovada em 1968; uma do ensi-
Conselho perde-se, porque o aluno faz o curso, técnl- no, na época, de primeiro e segundo graus, de 1971;
co sem ter feito o de nível médio. No concomitante, e uma modificação, de 1982. Então, esse era o con-
ainda dá para se manter isso, mas no seqüencia nad~ texto encontrado. Se bem que no início do Governo
es a garantido. A única garantia é de que ele tenha fel- Fernando Henrique já havia uma nova Constituição,
to uma matrícula n? ~.nsino n.édio. E~tão, quando ve- aprovada em 1988, embora a legislação básica para a
mos que essa POSsibilidade ~lnda ~xlste.' começ~mos educação, especificamente a profissional, ainda fos-
a não crer muito no que esta escnto, ainda maIs sa- se a mesma.

bendo o que vai acontecer. Qual o contexto que encontramos hoje? A Cons-
O SINASEF entende que tem de enfrentar um tituição Federal de 1988; a LDB de 1996, que levou

desafio muito grande: montar Um levantamento, uma oito anos para ser aprovada; a anterior, de 1961, dis-
pesquisa que mostre os reais impactos dessa refor- cutida de 1946 de 1961 ; o Decreto n2 2.208, posto em
ma. Vamos ter que apresentar bons argumentos para vigor depois da aprovação da LDB, sucedâneo do
o próximo gestor deste País, mostrar que essa refor- Projeto de Lei n21.603, junto com a Portaria n 646, do
ma não foi boa para o ensino técnico. MEC. Mais recentemente, no início de janeiro de

Era o que tinha a dizer. 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação.
Obrigado. Estes são basicamente os marcos legais em vigor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) - O No Brasil, a educação escolar está estruturada

próximo convidado é o Prof. Paulo Henrique, que re- da seguinte forma: educação básica, ensino funda-
presenta o Ministério da Educação. mental e médio. O ensino fundamental é obrigatório e

O Prof. Paulo Henrique pertence ao quadro do o médio é progressivamente obrigatório. O ensino
Centro Federal de Educação da Paraíba e faz parte médio não é substituído pela educação profissional e
do grupo de trabalho do Ministério sobre a reforma do vice-versa. A educação profissional é uma modalida-
ensino, é formado em Engenharia, é Mestre em de complementar, ou seja, o dualismo já cai por ai.
Engenharia de Produção pela Universidade da Paraí- Como alguns comentam, pode existir o dualismo, de
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escoe para rico e pobre, mas sei que além do aspecto
político há um fator econômico também.

Do ponto de vista do ensino superior, temos a
novidade apenas dos cursos seqüenciais. O restante
já existia, inclusive os cursos superiores de tecnolo
gia. Não existe nenhuma novidade em termos de or
ganização.

Educação profissional não é nível de educação;
é modalidade e não substitui os ensinos médio e fun
damentaI. Educação profissional é complementar.

Outro ponto, finalidade definida pela própria
LOB, aprovada pelo Congresso Nacional diz que é
função da educação preparar para a vida produtiva e
social e não apenas para a produtiva. Ela deve estar
integrada às outras formas de educação, trabalho,
ciência e tecnologia. Não há nenhum problema nessa
afirmação.

Os diversos níveis de educação profissional.
O tecnológico e o básico já existiam há muito

tempo, só que com outros nomes. O técnico pós-mé
dio já existia. A minha instituição ministra o pós-médio
desde 1983; fui uma das pessoas que o montou. Por
tanto, também não há aí nenhuma novidade. Ele fun
ciona para atender pessoas que terminaram o ensino
médio e tinham o desejo de fazer o técnico; pelo siste
ma tradicional, teriam que fazer os dois justapostos.

Quem oferta educação profissional no Brasil? A
rede federal, com os CEFET: escolas técnicas; agro
técnicas vinculadas às universidades; o Sistema S,
SENAI, SENAC; Sistema Paula Souza, no Estado de
São Paulo; outras redes de educação estaduais e mu
nicipais, que, no início da reforma, enfrentavam mui
tos problemas; serviços de extensão de faculdades e
universidades; escolas mantidas e operadas por sin
dicatos de trabalhadores; escolas mantidas e opera
das por grupos empresariais, as escolas privadas; es
colas mantidas por ONG; e cursos livres. Precisamos
de muito tempo para detalhar tudo. Estamos à dispo
sição de qualquer cidadão através do site do INEP.

Esse quadro de oferta de educação profissional
no País é de 1999. Foi a primeira reforma abrangente
da educação profissional e cobriu os sistemas fede
ral, estadual municipal e o privado. Notem que o Sis
tema S está destacado, mas ele está emutido nos nú
meros do sistema privado. Esse quadro mostra quem
oferta educação profissional. Algumas instituições
aparecem mais de uma vez, porque atuam dois ou
até três cursos de educação profissional.

No caso das matrículas, é predominante em
todo o mundo o nome educação profissional básica,
mesmo com outro nome. Depois, vêm os cursos téc
nicos cobertos por sistema e no caso a educação de

nível tecnológico. Um detalhamento maior desses
dois últimos pode ser visto nos slides seguintes.

Existem matrículas nos cursos técnicos em
1999 e no de nível tecnológico. Em 1999, as matrícu
las no nível tecnológico eram da ordem de 100 mil
matrículas; hoje, esth estima-se que o número dessas
matrículas esteja ao redor de 150 mil.

A seguir, uma descrição mais específica da
oferta do nível tecnológico. Esses números vêm cres
cendo rapidamente, indicando que a sociedade está
demandando esse tipo de ensino, juntamente com o
nível técnico e a educação básica.

A seguir, uma descrição do número de CEFET
existentes hoje na rede federal. Há menos escolas
técnicas porque houve um up grade na maioria delas.
Houve crescimento substancial de unidades, se com
parada com 1995. O gráfico mostra a situação dos
alunos matriculados na rede federal. Realmente hou
ve crescimento dos cursos de nível tecnológico, em
resposta à demanda da sociedade. Não foram sim
plesmente gestados no interior das instituições.

Épreciso ouvir a sociedade. É ela quem paga os
impostos e por isso merece ser ouvida. A sociedade
em gera e especificamente o setor produtivo, que
contrata os formandos dessas instituições.

O próximo gráfico detalha as escotas técnicas
federais e o CEFET.

O slide seguinte trata da situação da oferta das
escolas agrotécnicas federais.

O próximo slide apresenta uma distribuição em
função das vinte áreas profissionais definidas para
educação profissional de nível técnico pelo Conselho
Nacional de Educação, por meio de análise submeti
da pelo Ministério da Educação a ser discutida com a
sociedade. Talvez nem todos possam opinar. Vivemos
num país greide, com 170 milhões de habitantes,
onde é impossível ouvir a opinião de todos.

No que diz respeito ao currículo, a educação
profissional de nível básico não necessita de diretriz
curricular. A educação profissional não formal existia
anteriormente com outro nome.

Com relação à educação profissional de nível téc
nico, já existem diretrizes e referenciais curriculares.

Quanto à educação profissional de n(vel tecnoló
gico, surgiu uma proposta a ser discutida com a socie
dade, que no momento está no Conselho Nacional de
Educação para análise, e futuramente haverá trajetóri
as profissionais. Parte dessas diretrizes já foi discutida
e aprovada pelo Conselho Nacional de Educação.

A educaçãp profissional é complementar. Ela
não substitui a educação básica. No caso da educa-
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ção profissional de nível superior, a educação básica
serve de apoio para a educação profissional de nível
tecnológico, do mesmo modo que serve de base para
o ensino superior tradicional. A educação profissional
também permite uma estruturação tal que possibilita
flexibilidade no atendimento às necessidades das
pessoas. Esse gráfico apresenta uma interseção en
tre a educação profissional e a superior, o que não é
novidade. Anteriormente, a educação profissional de
nível tecnológico era tratada basicamente como algo
do ensino superior, mas a análise do contexto mos
trou que estaria melhor situada e servida se houvesse
a colaboração também daqueles que trabalham com
educação profissional- inclusive estão mais perto do
mercado.

No slide seguinte, uma demonstração do ponto
de vista das possibilidades de verticalização da edu
cação profissional. É esdrúxulo, em termos de apren
dizagem, repetir algo que já se sabe. E possível mi
grar de um nível para outro, aproveitando competênci
as, habilidades e conteúdos aprendidos em outros ní
veis através de uma situação de educação continua
da que perdura por toda a vida.

Isso está plenamente demonstrado nas diretri
zes curriculares do nível técnico, o Decreto n2 2.208,
de 1997, e na própria LDB, obviamente com graus de
detalhamento diferentes.

a objetivo da educação profissional não é ape
nas formar e qualificar jovens e trabalhadores, mas
também cidadãos. Ternos urna situação cujos princí
pios são: flexibilidade na formação, competências
para a laborabilidade, empreendedorismo, formação
permanente ao longo da vida, articulação constante
com o setor produtivo e currículos voltados para com
petências.

Próximo slide, por favor.

a que mudou? Anteriormente, nobres Deputa
dos, senhoras e senhores, a educação profissional
estava de costas para o mercado. Vivíamos urna situ
ação de faz-de-conta. Digo isso porque conheço bem
a rede federal, trabalho nela desde o começo dos
anos ao. Como havia polêmica acerca desse assunto,
foi encomendada, no início do Governo, uma pesqui
sa para se ter certeza dessa mudança. Boa parte des
ses alunos ia para a rede federal de educação profis
sional cursar o ensino médio. Eles adoravam fazer
educação profissional. Hoje, a decisão é do aluno: ele
pode cursar o ensino médio, a educação profissional
ou os dois. Não há oferta para toda a população, por
que a rede federal não tem condições de oferecer
educação profissional, nem ensino médio.

Então, o que mudou? Oferta vinculada à deman
da, identidade do sistema, estrutura própria, ofertas
vinculadas ao mercado. integração das diversas di
mensões da educação, trabalho, ciência e tecnologia,
e uma série de outras coisas.

O próximo slide, por favor.
Hoje, nobres Deputados, senhoras e senhores, a

idéia não é formar mão-de-obra, mas "cabe
ça-de-obra" qualificada, pessoas que saibam pensar; e
esse pensar deve estar envolvido com o fazer. Pensar
e fazer não se distinguem um do outro. A idéia é valori
zar os processos produtivos e as necessidades dos
alunos e trabalhadores, além de formar profissionais
cidadãos.

Próximo slide, por favor.
Não apenas trabalho, racionalidade, mas tam

bém emoção, ética da identidade e da igualdade 
são estes os parâmetros que permeiam a concepção
de educação profissional em vigor. Tudo isso pode ser
demonstrado através das várias nuanças da educa
ção e de sua aplicação.

Quais são as vantagens de um novo sistema ou
de um novo formato para a educação profissional?
Articulação da educação, do trabalho, da formação
por competência e não por conteúdos. Quer dizer, o
fato de aprendermos o conteúdo não quer dizer que
iremos desempenhá-lo, porque a conteúdo é parte da
formação por competência, mas não é a competên
cia. Aprendizagem por problemas, aproveitamento de
conhecimento e experiências, educação continuada e
uma série de outras coisas.

Que cursos serão ofertados?
Nobres Deputados, senhoras e senhores, faze

mos parte de um país com população de quase 170
milhões de habitantes e um décimo da economia
americana - igual à do Canadá. Só que o Canadá,
segundo país em qualidade de vida do planeta, tem
entre 30 a 35 milhões de habitantes. Então, não adi
anta tapar o sol com a peneira. Temos recursos es
cassos para muita gente. Por que não usar bem es
ses recursos? Para isso foi contratada a Fundação
CEAB, de São Paulo, que já fazia esse trabalho de
identificação e estudos de mercado. Esse trabalho
tem de ser contínuo, porque detecta o que se neces
sita em termos de ofertas de educação profissional.
Há um círculo nos Estados, onde o levantamento de
campo já foi feito, mas os relatórios ainda não estão
prontos; os demais estão disponibilizados para a po
pulação em geral.

Como se deu o fomento da expansão da oferta
da educação profissional, desde 1995? Basicamente,
além dos recursos que já existiam no Ministério da
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Educação e nas Secretarias Municipais e Estaduais, Maiores informações sobre o sistema de educa-
dois planos foram montados: um plano nacional, no ção profissional do País estão disponíveis em siste-
caso da educação profissional, chamado hoje de qua- mas parcial ou plenamente em operação. Aí estão di-
lificação profissional, o PLANFOR, e o Programa de versas fontes disponibilzadas para o público em geral,
Expansão da Educação Profissional. Trouxemos al- para que cada um - tanto os pesquisadores quanto o
guns dados. Um começou entre 1995 e 1996, e o se- público em geral- tenha essas informações disponí-
guinte, a partir de 1997. veis. Obviamente, em vinte minutos não dá para deta-

O Plano Nacional de Qualificação do Trabalha- Ihar tudo o que foi feito e o que se pode fazer.
dor, novo nome do PLANFOR, tem esta função: ga- Agora falarei sobre o futuro da educação profis-
rantir oferta de educação profissional permanente, no sional no Brasil.
âmbito da polftica pública de trabalho e renda, e con- Até 2002 este Governo pretende continuar exe-
tribuir para a redução do desemprego, do subempre- cutando o programa. O próximo decidirá o que fazer
go e assim por diante. E um programa operacionaliza- com a educação profissional a partir de 2003, até
do pelo Ministério do Trabalho e Emprego. porque ão precisa de lei para isso. A LDB dá fiexibiIi-

No próximo slide aparece a meta desse progra- dade para que essa modificação seja feita por meio
ma de qualificação do trabalhador, ou seja, atingir de instrumentos, decretos ou portarias, que, no caso
20% da população economicamente ativa do País, da educação profissional, são os mais adequados.
sendo 7% com recursos do FAT e 13% com recursos Até porque, diferentemente da educação básica e da
de outros fundos públicos e privados. Pelos resulta- educação superior tradicional, na educação profissi-
dos obtidos, até o momento - está assim mostrado no onal as coisas acontecem com muito mais rapidez.
slide - foram gastos 1,8 bilhão de reais do FAT e qua- Talvez por meio de uma lei essa flexibilidade seja
lificados 11,6 milhões de trabalhadores. perdida, o que seria bastante danoso para a educa-

o PROEP é um programa gerenciado pelo Mi- ção profissional.
nistério da Educação para ampliação de vagas para a As fontes de informações desses slides estão
educação profissional, diversificação da oferta e defi- sendo mostradas e à disposição de todos os cida-
nição de cursos, de modo a atender demandas do dãos. Esperamos que, durante esta reunião, possa-
mundo do trabalho e dos trahalhadores. Esse projeto mos esclarecer as dúvidas e também trocar idéias
tem recursos da ordem de 500 mil,hões de dólares, com aqueles que porventura estiverem aptos, p-o
sendo já parcialmente executado. E o que mostra o Regimento, a debater conosco.
slide seguinte. Muito obrigado.

Tudo tem um lado positivo e um negativo. O fato O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) - Va-
de ter havido ?esvalorização do real a acarret?u, em mos passar para a fase dos debates.
ter.mos de reaiS, um novo volume de recursos dlsponf- Inicialmente, concedo a palavra ao Deputado
vels para o PRC?EP - no caso, aumentaram, apesar Ivan Valente. (Pausa.)

de o valor ~m dolar ~ermanecero ~:smo. _ A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO _ Sr.
No sllde segUinte há descnçao da execuçao Presidente peço a palavra pela ordem.

dos recursos do PROEp, em termos de escolasem' , . .
operação reformadas ou ampliadas no País. As me- O SR. PRESIDENTE (Deputado Atlla Lins) -
tas do PROEP oram atingidas, apesar de haver recur- Tem V.Exa a palavra.
sos em reais ainda disponíveis, inclusive para o próxi- A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO - Sr.
mo Governo. Até porque 500 milhões foram previstos Presidente, o Deputado Ivan Valente pediu que o
para serem gastos até 2003. Já há disponibilidade de aguardássemos por um minuto. S.Exa foi dar urna en-
crédito no BID para o próximo Governo. Se assim o trevista e está retornando para fazer o questionamen-
desejar, ele terá 2 bilhões de dólares adicionais para to. (Pausa.)
gastar com a educação profissional. O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) -

No próximo slide temos a descrição da distri- Com a palavra o Deputado Ivan Valente.
buição desses recursos por região. Aí estão os inves- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presi-
timentos distribuídos pelas diversas regiões, mos- dente, Srs. Deputados, senhora e senhores, para dis-
trando como foram aplicados esses recursos oriun- cutir a respeito de um projeto de ensino tecnológico
dos da metade do empréstimo com o 810, de rn para o País, na minha opinião, é preciso saber que
quarto do FAT e de um quarto de recursos do Minis- tipo de desenvolvimento econômico social deseja-
tério da Educação. mos. Se não houver um projeto sobre o tipo de país
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que se deseja, não houver um perfil da demanda soci
al e de mercado, ninguém vai realizar um projeto de
ensino tecnológico ou universitário. Daí o motivo de
nosso País, particularmente no ensino técnico e tec
nológico, estar passando por uma crise de identidade
permanente.

É interessante que o Governo tenha reso-vido
interferir nessa crise de identidade - digamos assim
-, por um lado.

Quero dizer ao representante do SEMlEC-MEC,
Prof. Paulo de larso Costa Henrique que a sociedade
não foi ouvida. Quero ouvi-lo sobre esse aspecto, por
que participei dos debates do Projeto n2 1.603, quan
do os senhores, do MEC, atropelaram a discussão.
Não tinham base para passar esse projeto e utiliza
ram um artifício ca LDB para apresentar um decreto.
E mais: o Governo, para se desobrigar da expansão
do ensino técnico e tecnológico, acrescentou no art.
47 da Medida Provisória nº 1.549, que não tinha nada
a ver com a MP, que ele não seria mais o responsável
pela expansão do ensino técnico e tecnológico.

Na minha opinião, a política que o MEC imple
mentou para o ensino tecnológico é clandestina. Que
ro que o senhor responda depois se foi democrática
essa discussão. E também por que os senhores reti
raram o projeto desta Casa, do Poder Legislativo. É a
primeira questão. Segundo, há um debate do qual não
podemos fugir: todos os países têm um projeto diver
sificado de formação, de respostas de escolaridade e
demandas de mercado para a própria sociedade.

Parece-me que no Decreto no 2.208 há duas
questões centrais: o fim da equivalência entre os cur
sos técnico e médio e a modularização do ensino. So
bre a primeira quero dizer que fui proponente do PIa
no Nacional de Educação, discutido nos dois CONED
realizados em Belo Horizonte. Nosso projeto propu
nha, em dez anos, universalizar a educação básica,
inclusive o ensino médio; já o projeto aprovado nesta
Casa propõe atingir até 80%.

lalvez o Prof. Paulo de larso não tenha atinado
para isso, mas houve mudança no art. 208, inciso 11,
da Constituição: a obrigatoriedade de expansão do
ensino médio foi retirada pela Emenda Constitucional
n2 14. Ou seja, o Governo não tem intenção de expan
dir o ensino médio como estava proposto na Constitu
ição; ele vai dar o atendimento possível. A primeira
observação que faço a esse respeito é que, ao retirar
a equivalência, ele diminui a oferta do ensino médio,
tira oportunidades de uma proposta da Constituição
de garantir a universalização. Portanto, para começar,
ele regride sem entrar na questão da equivalência.
Queria que a Mesa comentasse sobre isso.

O segundo problema da equivalência - e gosta
ria que a Mesa também se posicionasse a esse res
peito - parece ser o da formação geral. Talvez esteja
mos de acordo em que há um processo de evolução
rápida de transformações tecnológicas e de produção
de conhecimento e saber. Portanto, a tendência é que
conhecimentos localizados sejam rapidamente suca
teados. Se o estudante não tem uma for nação prope
dêutica geral, tem menos condições de se preparar,
de se atualizar e de responder.

Sobre o ensino tecnológico, precisamos respon
der ao mercado de trabalho. De forma imediata, pode
mos tentar aumentar as vagas e fazer com que aque
le técnico, digamos assim, sirva às necessidades
mais imediatas do mercado. Isso se acopla à modula
rização do ensino; quer dizer, certificados com os
quais as pessoas podem sair para responder àquelas
necessidades. Só que em pouco tempo isso pode sig
nificar sucateamento e empobrecimento muito gran
des. Defendo a tese de que um estudante do ensino
técnico deve ter formação geral. Por isso defendo a
equivalência, que foi liquidada pelo Governo.

Foi dito que o estudante faz a opção, mas não é
bem assim. O estudante não comitantemente um ou
tro curso, se trabalha durante o dia. Portanto, creio
que essa afirmação é um pouco fora da realidade.
Antigamente ele fazia um curso, que era equivalente,
e depois seguia os estudos ou não.

Aliás, ouvi o Ministro Paulo Renato fazer uma
afirmação que me impressionou deveras. S.Exa disse
que os estudantes das escolas técnicas eram uns
malandrinhos, porque usavam os cursos técnicos
como trampolim para a universidade. Malandrinhos,
então, são os estudantes que procuram uma saída
para o baixo nível da educação média no Brasil ou
aqueles que não têm dinheiro para pagar um cursi
nho, e não as autoridade competem que não forne
cem educação média de qualidade. Acho que quem
foi realmente ouvido foram os empresários, ou me
lhor, as multinacionais.

De qualquer forma, pergunto: como se respon
de a essa questão do sucateamento, da modulariza
ção etc.? Acho que essa discussão merece análise
mais aprofundada, para termos melhor visão do as
sunto.

Quero ainda levantar um terceiro ponto. Pedi à
Casa um estudo sobre as duas propostas de Plano
Nacional de Educação na área de educação profissi
onal. A assessor a técnica mandou-me um texto cha
mando a atenção para a distribuição de asterisco co
locados após a descrição de cada meta, para indicar
a esfera de Governo da sociedade civil e a responsá-
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vel por ela. A impressão que fica é a de que muitos as- Essas são algumas das questões que queria
teriscos deveriam ter sido colocados para responsa- abordar, agradecendo à Presidência a tolerância. De-
bilizar a União por essa área, por ações concretas. pois, teria interesse em usar o direito de réplica.

Diz também o estudo que, no plano, o Governo Obrigado, Sr. Presidente.
Federal aparece praticamente apenas definindo polí- O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) -
ticas e sugerindo medidas em outras instâncias. Ele Tem a palavra o Sr. Domingos Leite Lima Filho.
se desobriga no que se refere à educação profissional O SR. DOMINGOS LEITE LIMA FILHO -
e passa essa bola adiante, dizendo que tem dinheiro: Agradeço ao Deputado Ivan Valente. Vou tentar co-
500 milhões do BID em empréstimos. Só que esse mentar quatro pontos que S.Exa levanta com bas-
montante - pediria ao Prof. Paulo para discorrer um tante precisão.
pouco sobre o assunto - não é de 500 milhões, por- Sobre o fim da equivalência, não adianta que-
que os empréstimos têm sempre a contrapartida naci- rermos transformar a realidade em alegria, ou o Go-
onal; portanto 250 milhões são nossos. Em segundo verno dizer que existe uma lei, um texto que diz que a
lugar, o BID não empresta dinheiro de graça; ou seja, educação profissional é seqüencial, concomitante;
há juros nessa história. Só para se ter uma idéia, o que não é substituta, mas complementar. Qual é a re-
seu similar, o Banco Mundial, de 1987 a 1997, em- alidade concreta? Há uma dissociação das redes,
prestou-nos 17 bilhões de dólares, e nos pagamos no Deputados.
m?smo período, 27 bilhões; ou S?j~, banco é banco. O CEFET de Minas foi uma das escolas que ten-
So que o ~ID empr~sta sob.condlçoes: que ~ Estado tou ao máximo resistir a essa dissociação, desenvol-
se desobngue. Entao, a lógica do Governo e passar vendo um sistema de ensino com concomitância in-
essa tarefa para Municípios, ~N~, sindicatos. Q~eria terna. Ainda assim, por mais que os professores e
um quadro ~~bre esses emprestlmos nesse penodo, técnicos daquela escola se debatessem com o siste-
se e quantoJa se recebeu desse~ r.ecursos, se o MEC ma, para os alunos freqüentarem na mesma escola
tem a relaçao de quem se benefiCIOU. tanto o ensino médio como o curso técnico - obrigato-

Não consegui acompanhar na projeção, mas foi riamente separado do ensino médio -, tinham de te-
dito que houve uma expansão de vagas. Gostaria de rem tomo de nove horas de aula por dia. O
saber com mais detalhes onde se deu essa expan- CEFET/Rio também desenvolveu uma experiência
são. de concomitância interna, fazendo com que os alu-

Tenho um exemplo para dar aos senhores. O nos, nos cursos ofertados na mesma escola - opção,
Centro Paula Souza, em São Paulo, que tem 101 es- vale dizer, desincentivada pelo MEC - tivessem de
colas técnicas e nove Faculdades de Tecnologia - estar na escola onze horas por dia. Ora, se os senho-
FATEC, está ampliando a oferta, mas com um fenô- res acrescentarem a esse tempo um mínimo de duas
meno: demitindo professores. Quero saber se esse é ou três horas de deslocamento, significa que o estu-
também o projeto do processo nacional, porque não dante gasta de doze a catorze horas diariamente para
tenho esse dado, mas ele é real. freqüentar duas escolas dissociadas.

Um segundo exemplo é sobre a expansão do Então, na prática, não adianta negar com frases
ensino público superior. Em São Pau o, há uma pro- de efeito ou com itens de proposição: há, sim, uma re-
posta que parte das universidades, do Conselho de gressão histórica. Tentei destacar isso na minha ex-
Reitores das Universidades de São Paulo - CRUESp, posição inicial, quando disse que essa regressão in-
de expansão de vagas. Só que 85% dessa ex, sansão verte todo o caminho histórico que a educação brasi-
se darão através das escolas técnicas e de cursos se- leira havia percorrido desde 1940.
qüenciais previstos na LDB. Estou me referindo a cur- O Deputado citou ainda a redução ou a elimina-
sos de dois anos, que são os seqüenciais, que dão di- ção da obrigatoriedade. É um fato: as vagas ofertadas
reito a diploma, mas não graduam. Isso quer dizer que no ensino técnico e médio, nas instituições federais
os cursos tecnológicos a que os nossos debatedores de educação profissional, se reduziram, acompa-
da ANDES e do SINASEF se referiram, pelo menos nhando a tendência geral deste Governo de se deso-
os da FAlEC, são de três anos e não de dois. Eles for- brigar do ensino médio. A questão, porém, não se res-
mam tecnólogos. Então, no caso de cursos seqüenci- tringe a uma análise quantitativa, embora esse seja
ais, nem tecnólogos seriam. O que seriam? Pergunto um dado importante, porque tem caráter democrático;
ainda se a expansão que o MEC pensa, em termos há também o aspecto qualitativo.
das universidades federais, passa por esses cursos Sabemos muito bem que, fruto da reforma de
seqüenciais propostos na LDB. 1971 e da crescente privatização da educação brasilei-
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ra, as escolas públicas de nível médio foram sucatea
das, restando poucas, especialmente as escolas técni
cas. Nesse caso, além de ataca a quantidade da oferta
pública, ele ataca o pouco que resta de qualidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Professor, lembro a V.Sa. que seu tempo já ultrapas
sou um minuto.

O SR. DOMINGOS LEITE LIMA FILHO - agra
decendo à Presidência a compreensão, gostaria de
destacar que, com relação às vagas - o representan
te do MEC também se referiu a esse ponto na sua ex
posição -, especificamente as da educação tecnoló
gica, ficamos sem saber como é que se dá essa multi
plicação.

Caro Deputado Ivan Valente, não é uma particu
laridade do Centro Paula Souza multiplicar vagas re
duzindo os professores ou os efetivos da escola. Citei
o exemplo do CEFET/Pernamnbuco, em que o aluno
fazia o exame de seleção para uma vaga no curso.
Essa vaga se transformou em cinco, porque agora o
aluno faz exame de seleção para o módulo e, ao con
cluir o módulo, não é mais aluno da escola. Ditei tam
bém o exemplo dos cursos tecnológicos ofertados
pelo CEFET/Paraná, em que o edital de seleção pre
via, por exemplo, oitenta vagas para o curso de tecnó
logo em construção civil, que é dividido em ciclos mo·
dais - após um ano e meio, começa o segundo ciclo
moda!. O mesmo edital que ofertava oitenta vagas
para o ingresso especificava apenas trinta vagas para
o segundo ciclo moda!.

A que estatística se refere o MEC, quando fala
da expansão? Há manobras que, na prática, evidenci
am dados de expansão, enquanto a realidade aponta
para o enxugamento dos gastos públicos e do com
promisso do Governo com a educação.

Agradeço à Presidência e deixo para fazer mais
comentários na próxima interlocução.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) 
Com a palavra o Prof. Neilton Fidelis.

O SR. NEILTON FIDELlS - Para não ser repeti
tivo, vou comentar o fim da equivalência, que parece
ter sido um corte. Talvez nós, que fazíamos um movi
mento de resistência a esse decreto, não nos tenha
mos dado conta de como foi complicado e forte para a
sociedade.

Passado o primeiro momento do decreto, quan
do a sociedade rejeitou o fim da equivalência, com o
processo de negociação se conseguiu algumas con
cessões para que o nfvel médio continuasse na esco
la. Assim, tivemos de seguir com esse projeto. Mas,

concretamente, é uma questão de números. Por
exemplo, numa escola que tinha quatrocentos alunos,
continuaram entrando quatrocentos alunos, mas a
escola somava oitocentos, porque essa matrícula se
multiplicava, no mínimo, por dois. Não há como o
MEC negar que as vagas foram reduzidas.

No fim da equivalência, há uma coisa interes
sante. Dentro das escolas, criou-se uma figura muito
complicada no cotidiano das instituições. Honesta
mente, quando lemos as diretrizes curriculares do
Conselho, que na verdade são a mesma coisa que o
MEC propôs - e isso foi dito aqui -, verificamos que
há muitos pontos que são bandeiras do movimento
dos professores. Só que elas foram tomadas e a sua
implementação não corresponde ao que está escrito.
Portanto, precisamos ir às escolas - e bom que os
Deputados o façam - para sentir o que de fato está
acontecendo. E preciso conversar com professores e
alunos para sentir que a situação não é tão colorida
como se quer dar a entender.

A escola se transformou numa coisa meio malu
ca: o aluno que tem condição financeira faz o ensino
médio e o curso técnico em outro turno; o que não
tem, muitas vazes, precisa abandonar o ensino médio
e fazer o técnico à noite, porque tem de trabalhar; ou
tro aluno, terminado o ensino médio, tem de optar.

A primeira corrida é pela universidade. E não
adianta ir contra isso, porque a educação ainda faz
com que exista esse desejo por causa do processo
exclusório que vivemos. Não adianta querer tirar o de
sejo dos pais de ver seus filhos galgando posições.
Não estou dizendo que a universidade permite isso,
mas é um sentimento que temos, porque desde o
nascimento ouvimos que o único caminho para o de
senvolvimento social é o da educação. Uma reforma
anterior tentou conter a entrada cos alunos nas uni
versidades, porque não havia vagas. Isso está sendo
tentado de novo, mas não adianta, porque nos com
portamos assim com nossos filhos.

Aquele que pode ir para a universidade não vai
perder tempo fazendo um pós-técnico; aquele que
não pode tanto, tenta o curso de tecnólogo; e, mais
uma vez, para os excluídos, que vêm de urna escola
de nível médio que não lhes dá condição vai restar o
pós-técnico, que não lhes garante nada.

Há dificuldade de gestão, porque agora deve
mos ter, na mesma sala de aula, adultos a adolescen
tes. Quem trabalha na área e vive isso sabe como é
difícil administrar essa quantidade de sentimento. E
muito difícil administrar adolescentes e adultos convi
vendo no mesmo espaço, com diferentes dificulda
des. Não sei como resolveremos isso.
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Não estou querendo desqualificar os programas
de qualificação e requalificação, quando vemos mui
tas matrículas. Participei de um seminário em que os
diretores estavam na presença de representantes do
MEC, e só víamos números de matrícula triplicados.
Quando chegamos na escola, vemos que a matrícula
real é aquela que o serviço público paga. A Veja ou a
Istoé, não me recordo, há alguns meses publicou que
esses planos de qualificação e requalificação haviam
dado certificado para uma cachorra da raça poodle.
Então, temos de qualificar o tipo de matrícula e verifi
car como essas matrículas se deram para esse nú
mero crescer tanto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila lira) 
Passo a palavra ao representante do MEC, Prof. Pau
lo de Tarso Costa Henrique.

O SR. PAULO DE TARSO COSTA HENRIQUE
- Estou preocupado com o tempo, porque são muitas
questões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila lira) 
Não precisa ter essa pressa.

Eleja os pontos essenciais. V.Sa tem direito à ré
plica e à tréplica.

O SR. PAULO DE TARSO COSTA HENRIQUE
- Minha preocupação é porque gustei o meu caderni
nho fazendo anotações sobre os questionamentos
inclusive sobre as dúvidas apresentadas - que eu te
ria de responder.

Respeito a opinião dos que se manifestaram,
mas não sou obrigado a concordar com o que foi dito.
Uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo
real. Primeiro, se tivéssemos recursos financeiros
inesgotáveis, seria muito fácil fazer educação profissi
onal, superior e básica. Infelizmente, isso não existe.

Segundo no Brasil e em qualquer país do mun
do temos sociedades múltiplas, e não há situações
ideais. Muitas pessoas ficam pelo meio do caminho.
As vezes passam da idade de freqüentar os níveis
adequados de escolaridade, entram no contexto de
educação de jovens e adultos, mas, em paralelo, têm
de ganhar a vida. Temos de ter alternativas para todos
os tipos de pessoas. Portanto, um modelo único à dis
posição da sociedade é pouco condizente com a rea
lidade que vivemos.

No que diz respeito à retirada do PL n.ll 1.603,
volto a dizer que talvez não tenha sido discutido com
toda a sociedade e pelo tempo desejado, mas cada
Governo tem quatro anos de mandato e chega a um
ponto em que tem de tomar decisões - para isso é
eleito -, arcando com o ônus, e colocar em prática o

que pretende Obviamente não é um consenso, mas é
a opinião de parte da sociedade.

No caso, quem vai dizer se a opção escolhida
foi a mais adequada são a implementação e os resul
tados obtidos.

Sobre o Decreto n.ll 2.208, como foi dito, junta
mente com a Portaria n.ll 646, ele substituiu o PL n2
1.603. Acredito que, se tivéssemos ficado discutindo
o PL n.ll1.603 naquela época, até hoje a reforma não
teria sido implementada. Se perguntarmos hoje às
pessoas que discutiam o assunto naquela época, ve
remos que elas não mantêm mesma opinião. Sou da
rede federal, tenho vários colegas que aqui estão e
também o são, e mesmo lá não existe unanimidade.
Pessoas que tinham determinada posição naquela
época, após as discussões que se seguiram, viram
que o que se estava tentado fazer era apenas atender
ao que vinha sendo solicitado há bastante tempo no
âmbito da rede federal. Portanto, não existe uma opi
nião monolítica dentro da rede federal, muito menos
nos sistemas estaduais e na própria rede privada.
Existem situações e situações, e é preciso flexibilida
de para atender a todas elas.

Em relação à equivalência dos cursos técnico e
médio, desde o início eu disse que, do ponto de vista
educacional, o caminho é um só. Agora, existem pro
blemas de implementação que não vão desaparecer
como em um passe de mágica, a não ser que haja
uma quantidade fabulosa de recursos à disposição.

Gostaria de ver os próximos governos fazerem
isso, especialmente no prazo de um mandato. O pro
blema da educação brasileira não se resolve em ape
nas um governo. Isso é tarefa para "n" governos.

Dentro de meus parcos conhecimentos, deputa
do, sei que o texto original da Constituição previa a
obrigatoriedade do ensino médio. Há dois textos bas
tante interessantes, que aconselho qualquer um a ler:
um trabalho do Prof. Demerval Saviani, que conta a
trajetória do Projeto Jorge Hage dentro do Governo; e
outro, se não me engano, de um assessor do Senador
Darcy Ribeiro, Prof. Elias de Oliveira Motta, que conta
a versão do outro projeto, quer dizer, a visão de como
foi conduzido, como a LDB passou de 1946 até 1961
sendo discutida; e essa última levou oito anos. O que
restou no final foi uma solução de compromisso entre
as forças existentes na época.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pela or
dem. Eu tenho o direito à réplica e quero aplicá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) - De
putado, vou falar agora.

Inscrevi-me para falar, porque sou um persona
gem presente há muito tempo nessa história, desde a
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Constituição, desde o projeto de lei da educação, e fui
o implementador dessa reforma do ensino.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - V. Exil não
é histórico, mas pré-histórico. (Risos.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi
nheiro) - Concedo a palavra ao Deputado Átila Lira.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Sril Presiden
ta, Srs. Parlamentares, minhas senhoras e meus se
nhores, caríssimos expositores, esta discussão sobre
a reforma do ensino técnico já estava presente a par
tir do documento de política do Governo Fernando
Henrique Cardoso, durante sua campanha. O Projeto
Mãos à Obra, do Governo, já tratava das escolas téc
nicas, numa redefinição do papel dessas instituições,
para que elas alcançassem mais urna função social
conseqüente. Isso está escrito no documento do Go
verno.

Participei da reforma desde a concepção do
projeto de lei até a sua redefinição para um decreto,
assim como de urna série de lutas visando à preser
vação da rede federal. Era pensamento do Governo
restringir completamente o papel da rede federal den
tro da idéia de que, como função da União, só caberia
manter a rede federal no âmbito do ensino superior. A
rede de escolas técnicas, devido a uma série de avali
ações feitas sobre o papel do Estado, estava cami
nhando para passar para a rede estadual. A idéia era
encerrar qualquer iniciativa por parte da União, no
plano da educação profissional, inclusive com a rede
finição do Sistema S, que é financiado com contribui
ções parafiscais e gerido pela iniciativa privada.

A rede federal de educação profissional, de es
colas técnicas, segundo avaliações e estudos realiza
dos, atendia exclusivamente à função do ensino mé
dio, pouca contribuição dava para a educação profis
sional, era muito mais um caminho de passagem para
o ensino superior, o que elevava os investimentos
para esse tipo de função. Era muito mais lógico que
essas instituições fossem desvinculadas do ensino
médio. Ou elas se dedicavam à educação profissio
nal, porque ai o egresso teria empregabilidade, ou se
dedicavam ao ensino médio. Como a própria Consti
tuição estabeleceu que o ensino médio era uma obri
gação dos Estados, trabalhou-se no sentido de uma
reforma que reestruturasse toda a função da rede,
mas mantendo, em caráter transrtório, algumas fun
ções como o ensino médio, que tenderá a ser comple
tamente extinto da rede federal no âmbito da educa
ção profissional. A rede de educação profissional vai
se dedicar exclusivamente à qualificação para o mer
cado de trabalho.

Dentro da reforma, a formação geral é preserva
da. Ela é condição para que o aluno prossiga ou in
gresse na educação profissional. É preciso que ele te
nha uma formação básica como precondição para fa
zer o curso técnico ou tecnológico.

A medida provisória -limitamos agora o seu uso
- era um instrumento que o Governo tinha para isso.
Como não queria mais expandir a rede de escolas
técnicas federais, e havia imensa pressão da socie
dade, o Governo tomou a decisão de retirar essa in
cumbência da União. O PROEP - Programa de
Expansão de Educação Profissional foi desenhado
dentro da filosofia de que a sociedade, as organiza
ções não-governamentais deveriam assumir esse pa
peI. A União teria uma função supletiva em termos de
financiamento.

Qual a razão disso? Dentro do modelo do novo
Estado - não é o Estado Novo de Getúlio Vargas -, a
União só cuidaria supletivamente do ensino superior.
A educação profissional passaria a ser função exclu
siva da sociedade, por meio das organizações
não-governamentais.

Hoje, há um pensamento universal no Brasil, no
México, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão,
enfim em todos os países que conseguiram avançar
em educação profissional, no sentido de que a pre
sença do Estado deve se dar de forma supletiva.
Onde o Estado é o gestor a educação profissional não
tem eficácia.

Na Europa também é assim.
No Brasil há um modelo bem sucedido, que é o

Sistema S. Mesmo com todas as distorções, ele tem
dado contribuição social no que se refere à emprega
bilidade.

Precisa melhorar, mas já representa considerá
vel avanço nessa questão.

Hoje, considerando-se os estudos, os conheci
mentos que se tem sobre o assunto, em qualquer de
bate sobre educação profissional se chega à conclu
são de que os modelos de gestão têm de ser comuni
tários, para que haja melhor resultado.

Debati muito com o Deputado Ivan Valente e
com os outros companheiros sobre a opção que se
fez pelo decreto. O projeto de lei tinha maior abran
gência, uma regulação que entrava em vários cam
pos, o que estava provocando conflito muito grande
de interesses. Ele tratava da rede federal, do ensino
privado, que era outro centro de discussão, entrava
na continuidade de estudos. Então, optou-se por tra
tar s6 da rede federal, porque isso pode ser regulado
por um decreto. Foi unicamente essa a razão. Senão,
passaríamos o Governo todo debatendo um projeto
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de lei universal, que era difícil de se discutir por conta Acabamos de aprovar o Plano Nacional de Edu-
dos vários matizes que contemplava. cação, sendo que nossa proposta era aumentar o

Era isso o que eu queria comentar. gasto público em educação para 10% do PIB. Podem
.. " dizer que isso é o ideal, mas um Deputado do seu par-

. Ach_o que o .Mlnlsteno de~e. apresentar todas as tido, Nelson Marchezan, votou por 7% do PIB, e isso
mformaç.oe~ r~la!lvas aos re~atonos do Pr~ep, em ter- foi vetado pelo Presidente, pela Lei de Responsabili-
mos de mstltulçoes que estao sendo cogitadas para d d F' I

. ed - f" I P t b ' a e Isca.assumir a ucaçao pro ISSlona . enso am em que, . , .. . .
em uma região como a nossa - do Piauí, do Ceará -, . Ou seja, ?.prOl~ldo planejar no BrasIl. P~ra ~-
as organizações não-governamentais terão grande di- gar Juros d~ divida Inter~a .~ da exte~na, o dinheiro
ficuldade de exercitar esse programa, mas também sempre esta lá alocado ~.Ireltlnho, Entao, o problema
acho que a rede federal exclusivamente não tem essa é como se conduz a pohtlca. .
condição. leríamos de ter organizações não-governa- É claro q~e qualquer governo vai fazer m~n?~
mentais subsidiadas pelo Governo Federal. do que pretendia. Dentro do seu programa havera dlfl-

A SRA PRESIDENTA (De utada Celcita Pi- culdade etc:: mas ele tem de mostrar vontade de fa-
.' p , . zer. E se nao mostrar essa vontade? Por exemplo,

nhelro) - Concedo a palavra, para a replica, ao Depu- conformar-se com um Programa Bolsa-Escola de 15
tado Ivan Valente. reais. E ainda vem fazer luta política com isso? Isso é

O SR. ~EPUTADO ~VAN VALE~lE - Quero co- demais para minha cabeça! lenta, a partir do consen.
F!leçar pelo fim, em relaçao ao que disse o Deputado so, da unanimidade que se tem na mídia, que é defen-
Atila Lira. sora da financeirização do Estado e do capital finan-

Exatamente porque o PL nº 1.603 tratava am- ceiro internacional. Não há vida inteligente na mídia,
piamente da proposta, ele deveria ter sido discutido ou seja, não há debate público. Se houvesse, essa
nesta Casa. O que aconteceu foi que o Governo per- porcaria de Programa Bolsa-Escola que o Governo
cebeu que teria enormes dificuldades em aprovar implementou já teria ido para o espaço há muito tem-
esse projeto, apesar de ter aqui maioria esmagadora po. E ele diz: 'Vocês não querem implementar o Bol-
de quatro quintos. Então, usou esse expediente. Fun- sa-Escola?"
damentalmente, o que interessava a ele era se deso- Ora o Governo retirou oito bilhões de reais, des-
brigar. Portant?, o decreto vai tra.tar da es~ola pública cumprind~ a Lei nll9.424.
a federal, particularmente. Esta e a questao central: o Portanto há uma outra discussão de fundo, De-
Governo usou um artifício. putado Átila Lira, sobre o caráter do Estado: se ele

A explicação dada era a de que não precisavam tem ou não obrigação de suprir isso.
desse projeto, pois a LDB já havia garantido isso; não Vai nos fazer o balanço da catástrofe. O México
me lembro agora em que artigo. Por isso não precisa- tinha universidades como a Unam. Era um país com
vam ficar perdendo tempo com o PL nll 1.603. Ou 90 milhões de habitantes e tinha 300 mil alunos matri-
seja, quando o Governo percebeu que não tinha con- culados nas escolas públicas. Hoje temos um sucate-
dições de convencer o Poder Legislativo. amento. Aliás, houve até o fuzilamento de estudantes

Foram feitas audiências públicas pelo Brasil afo- numa greve que durou mais de um ano. Quer dizer, o
ra. Lembro-me de que o Deputado Severiano Alves, neoliberalismo foi para as cabeças. Quero saber o re-
do PDl, que presidiu a Comissão de Educação por sultado disso, depois da destruição da Nação, da falta
duas vezes, desistiu, disse que não dava mais. Aí o de projeto, da integração subordinada ao Nafta e as-
Governo propõe o decreto. Quando o Governo não sim po diante. Só que aqui pretendemos mudar algu-
pode, emite MP, decretos, etc. Foi isso que aconte- ma coisa.
ceu, só para esclarece o problema da democracia. Então a questão é mais complicada mesmo.
Quer dizer, o problema é a democracia. Não houve Não que não possa haver interseção com a socieda-
consulta à sociedade. Aliás, houve e o Governo per- de. O problema é o papel que o Estado cumpre.
deu; aí ele disse que isso não era preciso. Para finalizar, Deputado, quero dizer ao repre-

O nosso querido Prof. Paulo de larso disse que sentante do MEC que não tivemos tempo, mas quero
só dá para fazer o possível. debater o assunto. Faltou maior esclarecimento. Para

É um raciodnio muito tucano. Isso é o óbvio! O mim, o que foi exposto foi insuficiente. Qual o balanço
problema, meu amigo, é a vontade com que e faz, por- desses quatro anos? Estou interessado nesse deba-
que vamos fazer sempre o possível. Mas com que te. Quer dizer, foi dito que as vagas expandiram. Mas
vontade? como? Onde? Com que qualidade? Quero a qualida-
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de. Não adianta mostrar um mapa. Isso não resolve
nada. Isso aconteceu demitindo professor ou não? É
curso seqüencial ou não? Não tive essas respostas.

Queria também resposta à outra pergunta que
fiz: em relação aos 500 milhões o BID, que fazem par
te da estratégia do MEC, o que foi feito? Quem assu
miu? Sindicatos, Municípios, igrejas? O MEC não as
sume. Ele se desincumbiu dessa tarefa. Então, por
onde está passando, com que dinheiro etc.? Quero
saber também quais são os termos do acordo com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento. Gostaria
de ser informado sobre isso, pois tenho a intenção de
estudar um pouco o assunto.

Tenho mais coisas para falar, mas sou muito dis
ciplinado, mais do que o Deputado Átila Lira. Por isso
termino por aqui. (Risos.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi
nheiro) - Ficam divagando. Por isso o tempo passa,
não é, Deputado Átila Lira?

Como o Dr. Paulo de Tarso foi citado pelo Depu
tado Ivan Valente, tem direito à tréplica.

O SR. PAULO DE TARSO COSTA HENRIQUE
- Disponho de quanto tempo?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi
nheiro) - Três minutos.

O SR. PAULO DE TARSO COSTA HENRIQUE
- Ao montar esta apresentação, o nosso dilema foi
escolher o que seria interesse, pois a quantidade de
informações a ser discutida era imensa. Quando te
mos pouco tempo para discutir um tema tão abran
gente, com tantas vertentes - financiamento, matrícu
la, reprovação, ofertante e assim pordiante-, fica difí
cil resumir o assunto em vinte minutos.

Lembro que há alguns slides sobre o que já foi
executado no Proep e no Planfor. Obviamente, aquilo
precisa ser expandido em termos de detalhes.

Uma questão crônica, que vem sendo atacada
paulatinamente no País, é a falta de informações dis
poníveis sobre todos os aspectos da vida brasileira.
Sei que o IBGE existe há muito tempo, mas o INEP
teve problemas em Governos anteriores.

Desde 1995 voltaram a coletar informações so
bre a educação de forma mais abrangente. Anterior
mente, tínhamos informações de boa qualidade sobre
educação profissional - Sistema "s" rede federal.
Centro Paula Souza, Um dos maiores problemas foi
justamente domar esse cipoal de dados, até para di
zer se melhorou, se piorou ou se está na mesma. Por
isso, um dos componentes do Projeto de Expansão
da Educação Profissional é justamente o detalha-

mento das informações que já são em parte coleta
das pelo INEP.

Ouro deixar claro que só em 1999 houve inten
ção política de se fazer a primeira coleta abrangente
de dados sobre educação profissional, não apenas
como se vinha fazendo - rede federal, Sistema "s" e
Centro Paula Souza. Esses são dados que nos dão,
quando muito, de urna a duas dezenas de indicado
res. É necessário mais. Precisamos de mais detalhes
sobre isso.

Num dos slides, mostramos vários subsistemas
de informações sobre organização e desenvolvimen
to curricular - que tipo de currículos estão sendo ofer
tados e a que custo; qual o perfil do docente da edu
cação profissional, do ponto de vista de titulação, de
experiência profissional na área em que atua. de ex
periência docente, de publicações -, sobre infra-es
trutura geral e específica; sobre biblioteca etc. Tudo
isso não se coleta da noite para o dia.

Para se ter uma idéia, só um dos subsistemas,
que coleta informações sobre a educação profissional
de nível tecnológico. que é bem menor do que a de nE
vei técnico, já é uma trabalheira muito grande. O Po
der Público deve disponibilizar recursos para que isso
seja efetuado. A própria coleta de informações gera
custos.

Tudo tem um custo. Há custos não somente na
oferta da educação profissional, mas para supervisão
e avaliação.

Da 1995 para cá, a educação profissional, de
forma geral, melhorou ou piorou? E difícil responder
isso. Podemos dizer se a rede federal melhorou ou pi
orou, se o Sistema "s" melhorou ou piorou, se o Cen
tro Paula Souza melhorou ou piorou, mas, nos demais
casos, especialmente a educação profissional básica
e as milhares de escolas técnicas existentes no siste
ma privado e também nos sistemas estaduais e muni
cipais, as informações começaram a ser coletadas
com bom grau de detalhes a partir de 1999, e não se
pode parar.

Posso dizer que as informações sobre os cursos
de nível técnico sairão como parte das estatísticas da
educação básica. e as dos tecnólogos, que já vinham
sendo coletadas há algum tempo como parte da edu
cação superior, continuarão sendo.

Concordo que, para dizer se as coisas melhora
ram ou pioraram, em qualquer governo, em de haver
um sistema de informações confiável e abrangente.
Sem isso é pura divagação dizer se alguma coisa me
lhorou ou piorou. O que temos são partes do sistema
que melhoraram ou pioraram.
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No caso de projetos, como o Planfor ou o Proep,
isso não é complicado, porque já á urna imposição do
próprio Codefat, visto que são usados recursos do
FAT. Como o Deputado já disse, no caso do Proep,
uma parte dos recursos é do Banco Interamericano
de Desenvolvimento e a outra, do Fundo de Amparo
ao Trabalhador e do próprio Ministério. Nesses casos
as estatísticas de execução estão disponíveis. É só
fazer a devida requisição. Deixo claro que isso é coisa
detalhada.

Se escolhermos um subitem para discutir, já to
maremos um tempo absurdo.

Existe também uma miríade de publicações da
Academia sobre aspectos da educação no Brasil, in
clusive sobre a execução dos vários projetos financia
dos por organismos internacionais do País, incluindo
o próprio Banco Mundial. Caso necessário, estamos à
disposição para enviar à Câmara dos Deputados, em
especial à Comissão de Educação, uma lista com to
dos os dados que não são gerados oficialmente pelo
Governo, mas coletados pela Academia, às vezes di
reta, as vezes indiretamente, sob a forma de disserta
ções de mestrado e teses de doutorado ou papers.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi
nheiro) - Concedo a palavra ao Sr. Domingos Leite
Lima Filho, para as considerações finais.

O SR. DOMINGOS LEITE LIMA FILHO - Nes
tas considerações finais, dividirei o tempo, para apre
ciar duas questões: primeiro, o argumento recorrente
de que a rede federal de educação profissional assu
miu um caráter propedêutico, que precisava ser sana
do; segundo, o discurso do Governo de que temos
problemas de implementação - mas esses são pro
blemas que todos enfrentam. Podemos fazer uma dis
cussão mais aprofundada a respeito.

Sobre o argumento recorrente de que a rede fe
deral de educação profissional cumpre apenas o ca
ráter de formação para o ensino médio, o primeiro
dado concreto, citado por vários pesquisadores,
como o Prof. Luiz Cunha e outros, é o de que não exis
tem pesquisas que demonstrem quantos vão fazer a
universidade e quantos vão para o mercado de traba
lho. Existem, sim, dados concretos que demonstram
que a formação profissional de técnicos de nível mé
dio integrada, como vinha ocorrendo até 1997 ou
1998, dava resultados de empregabilidade efetiva.

Temos exemplos concretos no Paraná, onde os
técnicos formados pelo CefetlParaná tinham elevado
grau de empregabilidade.

Hoje, de acordo com informação oriunda de as
sociações empresariais, buscam-se técnicos nos lo
cais onde existe ensino médio integrado, como em al-

gumas escolas do interior de Santa Catarina, para su
prir cargos. Tais empresários consideram que o ensi
no ministrado de maneira desintegrada e dissociada
não está produzindo técnicos com a qualidade que
desejam.

Além disso, o fato de alguém continuar ou não a
educação é urna opção social que demonstra a possi
bilidade de mobilidade social e de empregabilidade
em determinado nível de ensino que a sociedade
pode oferecer. Historicamente, na sociedade brasilei
ra, a educação de forma geral, principalmente a uni
versitária, tem sido um caminho para essa mobilida
de. Inúmeras pesquisas demonstram que muitos en
genheiros, por exemplo, passaram a ocupar o cargo
de técnico não porque não desejassem ocupar o car
go de engenheiro, mas porque naqueles postos havia
opção. Isso não impediu que eles continuassem seus
estudos.

Também se sabe que o sistema público universi
tário brasileiro não atende à demanda pelo contrário,
ela tem crescido, enquanto a oferta de vagas públicas
tem-se reduzido. Assim, os alunos, sobretudo os de
classes sociais mais carentes, que não podem cursar
a universidade pública, têm a opção de procurar em
pregabilidade com o curso técnico.

A segunda questão é que, embora seja impor
tante discutir os quatro anos de implementação do
Decreto n.ll 2.208 - elogio o espírito que motivou a
convocação desta reunião -, o problema muitas ve
zes levantado pelo Governo é de que governar é difí
cil. No início da era tucana, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso dizia que governar o Brasil era
muito fácil, mas parece ter mudado de idéia.

Não se trata meramente de problemas de imple
mentação ou de distorção desse processo. De fato, no
momento de se discutir a existência de verbas restri
tas, o caráter democrático de um governo pode fazer
com este se disponha a considerar as prioridades,
mas isso não é feito. Repito que não se trata apenas de
problemas de implementação, mas também de con
cepção da educação e de projetos para a sociedade.

No meu entendimento e no da Andes, já expres
so em vários documentos, as formulações do Gover
no fazem uma abstração e urna redução da socieda
de e da própria educação, no sentido de que a socie
dade ouvida e priorizada é aquela identificada com o
setor produtivo, identificado com a sociedade empre
sarial. A redução no conceito de educação refere-se
ao fato de a educação profissional ser entendida
como meramente instrumental, não sendo levada em
consideração a sua dimensão ética, política, cidadã.



DIAI~IO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS49760 Scxw-fuiru 12

o Deputado Ivan Valente abordou a acentuada
velocidade de transformações que o mundo experi
menta. O projeto de reforma encaminha para a forma
ção específica. A reforma é coerente como modelo de
inserção subalterna, de consumo de pacotes tecnoló
gicos. É a isso que se propõe o atual Governo. Há co
erência apenas no aspecto de reduzir o curso, como
projeto de sociedade subalterna. Nesse sentido, não
é meramente um problema administrativo ou de im
plementação, mas de concepção educacional, demo
crática e social da maioria que dirige os destinos do
País.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi

nheiro) - Passamos a palavra ao Sr. Neilton Fidelis,
para suas considerações finais, por três minutos.

O SR. NEILTON FIDELlS - O Deputado Ivan
Valente levantou a preocupação de que a idéia deste
debate era apresentar resultados.

Como eu já havia mostrado, o processo, que ti
nha cinco anos para ser implementado, está em an
damento.

As instituições relutaram ao máximo nestes
quatro anos e deram um jeito de continuar fazendo o
que podiam. Parece-me que 2001 foi o ano-chave, em
que realmente começamos a formação em módulos.
Vamos ver os resultados depois, porque, por exem
plo, há estruturas montadas em módulos de planeja
mento, de execução e de manutenção. No entanto,
nada impede que se comece por execução sem se ter
feito o planejamento, ou que se inicie este sem se ter
passado pela manutenção.

Concordo com o representante do MEC em que
já temos de buscar essas respostas. Precisamos es
tar atentos a essas informações para, no futuro, ter
mos como delinear a reforma.

Preocupa-me o fato de o termo "educação pro
fissional" ser considerado atrasado e ter sido substitu
fdo por "formação". O tecnólogo é o meio-termo entre
o superior e o técnico. Daqui a pouco, vão perguntar
se o curso superior também é profissionalizante ou de
expansão do conhecimento. Pode ser que a lógica de
mercado venha a provar que ele seja profissionalizan
te. A conseqüência disso, já prevista, é enxugar esses
cursos.

Tocamos, neste debate, em outro ponto impor
tante: a reforma da educação profissional como algo
à parte do movimento que se deu no País. Na verda
de, era um item a mais. Do jeito que se fez a reforma
na educação, fez-se no setor petrolífero, no elétrico e
em vários outros. A meu ver, podemos ter a melhor
forma de educação profissional, mas precisamos se-
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guir uma cartilha para isso; e essa reforma é um item
dela. Essa é a minha preocupação.

É o que queremos no Sinasef. Vamos precisar
da ajuda do Parlamento para acompanhar essa refor
ma, para que apresentemos dados concretos, não
sentimentos. Não é o discurso do bom e do mal. Ne
cessitamos de informações que demonstrem o que
vem acontecendo e o que a sociedade quer dessa
rede, pois até agora ela não foi ouvida.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi
nheiro) - Agradecemos aos expositores a participa
ção nesta Comissão de Educação.

O período de que dispomos é muito curto para o
debate sobre o ensino profissionalizante, mas nas
próximas audiências daremos continuidade a esta im
portante discussão. Pelas exposições aqui realiza
das, pudemos perceber que é uma questão comple
xa. Só depois de uma avaliação poderemos dizer se
todo o esforço, tanto do Governo como das institui
ções, foi recompensado.

Convocamos os Srs. Parlamentares para reu
nião ordinária a ser realizada amanhã, às 9h30min,
para discussão de proposições.

Está encerrada a reunião.
Ata da 26D reunião ordinária, realizada em 19

de setembro de 2001
Às dez horas e dez minutos do dia dezenove de

setembro de dois mil e um, reuniu-se a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, no Plenário nll 10 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a presidência
do Deputado Walfrido Mares Guia. A lista de presença
registrou o comparecimento dos Deputados Átila Lira 
Bonifácio de Andrada - Celcita Pinheiro - Costa Ferrei
ra - Dino Femandes - Eduardo Seabra - Gastão Vieira
- Ivan Valente - João Matos - Jonival Lucas Júnior 
Luis Barbosa - Marisa Serrano - Miriam Reid - Nelo
Rodolfo - Osvaldo Biolchi - Pastor Amarildo - Paulo
Lima - Professor Luizinho - Tânia Soares - Walfrido
Mares Guia - Wolney Queiroz e Zezé Perrella, mem
bros titulares; e Antônio Joaquim Araújo - Clementino
Coelho - Djalma Paes - Fernando Gonçalves - Gilmar
Machado - Iara Bernardi -Ivan Paixão - Joel de Hollan
da - José lndio - José Linhares - Lídia Quinan - Milton
Monti - Nelson Marchezan - Padre Roque - Paulo
Mourão - Rafael Guerra - Raimundo Gomes de Matos
- Raimundo Santos e Santos Filho, membros suplentes.
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados
Agnelo Queiroz, Esther Grossi e Osvaldo Coelho. Os
Deputados Flávio Ams, Nice Lobão e Paulo José Gou
vêa justificaram suas ausências. Compareceram tam
bém os Deputados Luiz Bittencourt, Ronaldo Vascon
cellos e Wagner Salustiano. Ata: Havendo número regi-
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mental, o Presidente declarou abertos os trabalhos, dis
pensando a leitura da ata da reunião anterior, realizada
no dia doze de setembro, por solicitação do Deputado
Eduardo Seabra. A seguir, submeteu a ata à discussão
Não havendo quem quisesse discutf-Ia, foi imediata
mente submetida à votação, tendo aprovação unânime.
Matéria sobre a Mesa: O Presidente comunicou ao Ple
nário a existência, sobre a Mesa, de requerimento so
bre o do Deputado Nelson Marchezan, solicitando nos
termos do art. 160, do Regimento Interno, preferência
para apreciação do Projeto de Lei nll4.476/2001, item
25 da pauta, logo após a deliberação do item 6. Subme
tido à votação, o requerimento teve aprovação unânime.
Pela ordem, o Deputado Gilmar Machado informou ao
Plenário que apresentaria requerimento pedindo a in
clusão na pauta de requerimento para realização de au
diência pública, com a presença do Senhor Martus Ta
vares, Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão. O Deputado Osvaldo Biolchi informou que,
embora tivesse assinado o requerimento para inclusão,
o Ministro sempre se impusera a comparecer a esta Co
missão. O Presidente, Deputado Wa~rido Mares Guia,
informou que agendara audiência com o Senhor Minis
tro, ocasião em que ele receberia os membros desta
Comissão e representantes dos movimentos grevistas
ligados às universidades públicas federais. Pela ordem,
o Deputado Ivan Valente perguntou à Presidência quan
to ao andamento da Proposta de Fiscalização e Contro
le nll51/2001 de sua autoria, que ''propõe que a Comis
são de Educação, CuRura e Desporto fiscalize o proces
so de autorização e funcionamento dos cursos de ensi
no superior, das Faculdades, dos Centros Universitários
e das Universidades, bem como o Exame Nacional de
Cursos (Provão), o Exame Nacional do Ensino Médio
ENEM, realizados pelo Conselho Nacional de Educa
ção e pelo Ministério da Educação", tendo o presidente
respondido que o relator da proposição Deputado João
Matos, informara que o relatório prévio será brevemente
entregue à secretaria da Comissão. Ordem do Dia 
Requerimentos: 1 - Da SI'! Miriam Reid - que "solicita
sejam convidados para debater, em reunião de audiên
cia pública, a questão do transporte escolar para os alu
nos de nfvel médio no Brasil: Undime Consed, UNE,
Ubes, Fetranspor, SEMTEC o Coordenador do Progra
ma de Transportes Escolar do Ministério da Educação".
A Deputada Miriam Reid acrescentou ao requerimento
o nome do Engenheiro Teodoro de Carvalho Lustosa,
da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes.
Submetido à votação, o requerimento foi aprovado por
unanimidade. 2 - Da sra Iara Bernardi - que "requer a
realização de reunião de audiência pública para debater
a situação e a política de arrecadação e distribuição de

direitos autorais no Brasil". Discutiram a matéria as De
putadas Iara Bernardi e Tânia Soares, que defendeu a
necessidade de maiores discussões quanto ao tema,
muito embora a Câmara tenha constitufdo Comissão
Parlamentar de Inquérito a respeito. Submetido à vota
ção, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 3 
Do Sr. Ivan Valente - que "requer a realização de Semi
nário para debater a Correção de fluxo escolar, matéria
objeto do substitutivo do Deputado Gastão Vieira ao
Projeto de Lei nll3.923197 e apensados". Usaram da pa
lavra para discutir o requerimento os Deputados Ivan
Valente, que defendeu a necessidade de discussão do
substitutivo, dada a complexidade do projeto de lei;
Gastão Vieira, que afirmou que a realização de audiên
cia pública serviria apenas à postergação da delibera
ção e que as informações solicitadas à consultoria legis
lativa da Casa seriam suficientes para subsidiar os De
putados na votação do substitutivo; Nelo Rodo~o, que
alegou que a Comissão acordara apreciar o parecer do
relator após a análise dos dados solicitados à consulto
ria legislativa e que a realização de audiência pública
contraria o acordado em reunião da Comissão; Tânia
Soares, que defendeu a realização da audiência pública
pela dificuldade de os Deputados se reunirem; Celcita
Pinheiro, que destacou o baixo comparecimento de De
putados às audiências públicas realizadas por esta Co
missão. Discutiu a matéria também o Deputado Profes
sor Luizinho. Submetido à votação, o requerimento foi
rejeitado. 4 - Do Sr. Joel de Hollanda - que "requer seja
convidada a comparecer a esta comissão, em reunião
de audiência pública, a senhora Hilda Rodrigues do
Tanque, Presidente do Conselho Deliberativo da
APAMPES - Associação dos Professores Aposentados
do Magistério Público do Estado de São Paulo, a fim de
debater a inclusão explfcita do pagamento dos inativos
do ensino público nas despesas de manutenção e de
senvolvimento do ensino, matéria objeto do projeto de
Lei nll4.282101". Não havendo quem quisesse discutir a
matéria, o requerimento foi submetido à votação sendo
aprovado por unanimidade. B - Proposições Sujeitas à
Apreciação pelo plenário da Casa: Prioridade: 5 - Pro
jeto de Lei Complementar nll 157/00 - do Sr. Eduardo
Campos - que "cria Reserva Especial do FPM 
REPHAN para os Municfpios que possuem acervo tom
bado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional". Relator: Deputado Ivan Valente. Parecer:
pela aprovação. Vista concedida à Deputada Tânia So
ares em 29-8-2001. A Deputada Miriam Reid apresen
tou requerimento para retirada de pauta. Submetido à
votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade.
Ordinária: 6 - Projeto de Lei nll1.037/99 - do Sr. Wag
ner Salustiano - que "revoga os arts. 59, 60, 61, 62, 63,
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64,65,68,70,71, § 42,72,73 e 74, da Lei n!l9.615, de
24 de março de 1998". Apensados: PL nlls 1.266/99,
2.124/99,2.195/99,2.299/00 e 3.539/00. Relator: Depu
tado Gilmar Machado. Parecer: pela aprovação deste e
dos PL nlls. 1.266/99, 2.195/99, 2.299/2000 e 3.539/00,
apensados, com substitutivo, e pela rejeição do PL rfI
2.124/99, apensado. Vista concedida ao Deputado Átila
Lira. C - Proposições Sujeitas à Apreciação da Comis
sões: Ordinária: (requerimento de preferência) 25 - Pro
jeto de Lei rfI4.476/01 -do Sr. Nelson Marchezan - que
"acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei n119.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional e dá outras providências".
Relatora: Deputada Marisa Serrano. Parecer: pela apro
vação. Não deliberado Vista concedida ao Deputado
Nela Rodolfo. 7 - Projeto de Lei n113.343/oo - do Sr. Dr.
Hélio - que "acrescenta parágrafo aos arts. 50 e 91 da
Lei n119.615, de 24 de março de 1998, que "institui nor
mas gerais sobre desporto e da outras providencias".
Relator: Deputado Zezé Perrella. Parecer: pela aprova
ção, com emenda. Não deliberado, pela ausência do re
lator. 8 - Projeto de Lei rfI2.453100 - do Sr. Robério Ara
újo - que "acrescenta inciso IV ao parágrafo segundo
do art. 13 da Lei rfI9.249, de 26 de dezembro de 1995,
que anera a legislação do imposto de renda das pesso
as jurídicas, bem como da contribuição social sobre o
lucro líquido, e dá outras providências, e inciso VII, ao
art. 12, de Lei nll 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que anera a legislação do imposto de renda das pesso
as físicas e da outras providencias". Relator: Deputado
Zezé Perrella. Parecer: pela aprovação. Vista concedida
ao Deputado Osvaldo Biolchi em 31-8-2001. Não deli
berado, pela ausência do relator. 9 - Projeto de Lei n°
4.535/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "dispõe
sobre a cessão de espaço físico para o funcionamento
de Associação de Pais e Mestres". Relator: Deputado
Luciano Bivar. Parecer: pela aprovação. Não deliberado,
pela ausência do relator. 10- Projeto de Lei n° 1.196/99
- do Sr. Ricardo Rique - que "dispões sobre a conces
são de benefício de meia-entrada para portadores de
carteira de doador de sangue em estabelecimentos que
proporcionem lazer e entretenimento". Apensados os
PL nOs 3.470/00 e 4.395/01. Relatora: Deputada Iara
Bernardi. Parecer: pesa rejeição do PL n° 1.196, e PL
nOs 3.470/00 e 4.395/01, apensados. Vista ao Deputado
Bonifácio de Andrada em 22-8-2001. Lido o parecer
pela relatora, usaram da palavra para discutí-Io os De
putados Professor Luizinho, que alertou para os perigos
de a população pobre passar a usar o próprio sangue
como moeda, e da eliminação da solidariedade como
gesto de espontaneidade: Tãnia Soares ressaltou a ne
cessidade de aprimoramento do conceito de meia en-

trada para o estudante jovem que não tem renda; Boni
fácio de Andrada, que alegou ser o projeto de lei incons
titucional, por criar mais um tributo para o comerciante;
e Nelo Rodolfo, que destacou a importância de se votar
rapidamente o projeto. Submetido à votação, o parecer
foi aprovado por unanimidade. 11 - Projeto de Lei rfI
3.963/00 - do Sr. Mmon Monti - que "dá nova redação
ao §!)Q do art. 26 da Lei nll9.394, de 20 de dezembro de
1996. Relator: Deputado João Matos. Parecer: pela reje
ição. Vista concedida ao Deputado Gilmar Machado em
29-8-2001. Lido o parecer pelo relator, usaram da pala
vra para discutí-Io os Deputados Bonifácio de Andrada
que apoiou o parecer do relator, por considerar que as
escolas devem ter autonomia, e não por considerar ina
dequado o estudo da língua latina; Marisa Serrano, que
esclareceu que a Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção permite às escolas a escolha de disciplinas que não
integrem o núcleo comum; Ivan Valente, que defendeu
uma discussão mais aprofundada da proposição; e
Nelo Rodolfo que alegou que as raízes da língua portu
guesa podem ser abordadas dentro das aulas de portu
guês. Submetido à votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade de votos, tendo o Deputado Nelo Rodolfo
se abstido de votar. 12 - Projeto de Lei rfI 4.429/01 - do
Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "altera a redação da Lei
nll9.61 O, de 19 de fevereiro de 1995, dispondo sobre os
eventos públicos gratuitos promovidos pelas prefeituras
municipais". Relator: Deputado Nelo Rodolfo. Parecer:
pela rejeição. O relator apresentou requerimento para
retirada de pauta que, submetido à votação, foi aprova
do por unanimidade. 13 - Projeto de Lei nll4.569/01 
da sra Alcione Athayde - que "dá nova redação ao art.
2~da Lei nll9.870, de23de novembro de 1999, obrigan
do o estabelecimento de ensino a divulgara lista de ma
terial escolar quarenta e cinco dias antes da data final
para matrícula". Relatora: Deputada Nice Lobão. Pare
cer: pela aprovação. Não deliberado, pela ausência da
relatora. 14- Projeto de Lei nll4.152/01 - do Sr. Luiz Bit
tencourt - que "dispõe sobre a criação do vale-cultura
para os profissionais da educação do sistema público
de ensino". Relator: Deputado Professor Luizinho. Pare
cer: pela rejeição. Lido o parecer pelo relator, não houve
quem quisesse discutí-Io. Submetido à votação, o pare
cer foi aprovado por unanimidade. 15 - Projeto de Lei rfI
4.270/01 - do Sr. Antônio do Valle - que "dispõe sobre a
garantia, a estudantes de baixa renda, de bolsa de estu
dos para o ensino superior'. Relator: Deputado Osvaldo
Biolchi. Parecer: pela rejeição. Não deliberado, pela au
sência do relator. 16 - Projeto de Lei n114.413101 - do Sr.
Cezar Schirmer - que "dispõe sobre a definição das di
retrizes curriculares dos cursos de graduação". Relator:
Deputado Mauro Fecury. Parecer: pela aprovação. Reti-
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rado de pauta, em razão de Ofício à Presidência da
Casa solicitando a apensação deste ao Projeto de Lei
~ 1.765/99.17 - Projeto de Lei ~ 3.726/00 - do Sr.
José Carlos Coutinho - que "determina a apresentação
por instituição de ensino superior de certificado de avali
ação positiva para participação em programa de financi
amento a estudante. e dá outras providências". Relator:
Deputado Joel de Hollanda. Parecer: pela aprovação.
Vista concedida ao Deputado Gilmar Machado em
29-8-2001. Lido o parecer pelo relator, usaram da pala
vra para discutí-Io os Deputados Nelo Rodolfo, que se
posicionou contrariamente ao parecer por considerar o
projeto um estimulo à burocracia. ao criar mais um certi
ficado; Professor Luizinho, que advertiu para o risco de
se criar um mercado de certificados. alegando. ainda.
que uma boa instituição de ensino pode ser prejudicada
pela existência de um curso que não seja bem avaliado;
Ivan Valente. que disse que a proposição prejudica o
aluno. já que é ele o beneficiário do financiamento esco
lar. além da segregação que já existe quanto aos profis
sionais egressos de instituições cuja avaliação no pro
vão tenha sido ruim; afirmou ainda que o principal pro
blema são a autorização e a permissão que o Estado dá
a instituições de ensino superior de má qualidade; Joel
de Hollanda, que defendeu o projeto por entender que a
concessão de benefícios a instituições com avaliação
negativa contribui com o oferecimento de má qualidade;
e Jonival Lucas Júnior. que condenou a criação do certi
ficado, defendendo antes uma avaliação dos professo
res. Submetido à votação, o parecer foi rejeitado. O pre
sidente designou o Deputado Professor Luizinho para
relatar o parecer vencedor. contrário 18 - Projeto de Lei
~ 3.728/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "inclui
conteúdo de educação ambiental nos currículos de en
sino fundamental, de ensino médio e de ensino superi
or'. Relatora: Deputada Esther Grossi. Parecer: pela re
jeição. Não deliberado pela ausência da relatora. 19 
Projeto de Lei n° 4.407/01 - do Sr. Euler Morais - que
"estabelece a obrigatoriedade para as companhias tea
trais ou de atores que tenham obtido financiamento pú
blico ou incentivos fiscais previstos na legislação cultural
vigente. de realizarem apresentação gratuita para as
escolas públicas do ensino fundamental e médio, e dá
outras providências". Relator: Deputado Jonival Lucas
Junior. Parecer: pela aprovação. Lido o parecer pelo re
lator, não houve quem quisesse discutí-Io. submetido à
votação. o parecer foi aprovado por unanimidade. 20 
Projeto de Lei nO 4.484/01 - do Sr. José Carlos Coutinho
- que "veda o uso de propaganda e publicidade de li
vros didáticos de todos os níveis, e dá outras providênci
as". Relator: Deputado Nelo RodoKo. Parecer: pela rejei
ção. Vista concedida ao Deputado Ivan Valente. 21 -

Projeto de Lei nº 4.632198 - do Sr. Germano Rigotto 
que "altera dispositivo do art. 22 da Lei nll 8.212, de
1991. com a redação que lhe foi dada pelo art. 1.12 da Lei
n.Il9.528, de 1997, acrescenta parágrafo ao referido art.
22 da Lei nll8.212/91 e dá outras providências". Relator:
Deputado João Matos. Parecer: pela aprovação Vista
ao Deputado Ademir Lucas, em 3-5-2000 Lido o pare
cer pelo relator, não houve quem quisesse discuti-lo.
Submetido à votação. o parecer foi aprovado por unani
midade. O Deputado Walfrido Mares Guia passou a pre
sidência dos trabalhos à Deputada Celcita Pinheiro. 22
- Projeto de Lei n.Il544-N99 - do Sr. Paulo José Gouvêa
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de
mensagens educativas destinadas à prevenção de do
enças sexualmente transmissíveis/Aids e ao uso de
drogas, em livros e cadernos escolares". Apensado: PL
n.Il 2.617/2000. Relator: Deputado Pastor Amarildo. Pa
recer: pela aprovação deste e pela rejeição do PL n.Il
2.617/2000, apensado. Vista concedida à Deputada
Iara Bernardi. 23 - Projeto de Lei n.Il3.074/00 - do Sr.
Osmar José Serraglio - que "altera a Lei n.Il9.131, de 24
de novembro de 1995, e dá outras providências". Rela
tora: Deputada Tânia Soares. Parecer: pela rejeição.
Vista ao Deputado Osvaldo Biolchi em 6-6-2001. Não
deliberado, pela ausência da relatora. 24 - Projeto de
Lei n.Il4.099/01 - do Sr. Salvador Zimbaldi - que "institui
a proclamação de São Tomás Moro como Patrono dos
Governantes e Políticos". Relator: Deputado José U
nhares. Parecer: pela aprovação. Não deliberado. pela
ausência do relator. 25 - Projeto de Lei n.Il4.658/01 - do
Sr. Geraldo Magela - que "altera os arts. 23 e 55 da Lei
~ 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas
gerais sobre desporto e dá outras providências". Rela
tor: Deputado Jonival Lucas Junior Parecer: pela rejei
ção. O Deputado Professor Luizinho apresentou reque
rimento para o adiamento da discussão, por uma ses·
são. Submetido à votação, o requerimento para adia
mento da discussão foi aprovado por unanimidade. 27 
Projeto de Lei n.Il 4.694/01 - do Sr. Cunha Bueno - que
"proíbe a contratação de qualquer tipo de patrocínio
para a Seleção Brasileira de Futebol". Relator: Deputa
do Agnelo Queiroz. Parecer: pela rejeição. Não delibera
do, pela ausência do relator. 28 - Projeto de Lei ~
3.633/00 do Sr. Antônio do Valle Ramos - que "dispõe
sobre a dedução do lucro tributável para fins de imposto
de renda das pessoas jurídicas. do dobro das despesas
realizadas com programas de bolsas de estudos para
estudantes carentes". Apensado: PL r? 4.81512001. Re
lator: Deputado Eduardo Seabra. Parecer: pela rejeição
deste, e pela aprovação do PL nº 4.815/2001, apensa
do. Lido o parecer pelo relator, não houve quem quises
se discutí-Io. Submetido a votação, o parecer foi aprova-
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do por unanimidade. 29 - Projeto de Lei nº 4.580/01 
do Sr. Djalma Paes - que "dispõe sobre a criação do
Programa Nacional de Saúde Vocal do professor da
rede pública de ensino". Relator: Deputado Professor
Luizinho. Parecer: pela aprovação. Lido o parecer pelo
relator, usaram da palavra para discutí-Io os Deputados
Iara Bernardi, que manifestou apoio ao projeto em ra
zão da grande quantidade de professores com graves
problemas vocais; e Costa Ferreira, que corroborou as
palavras da Deputada Iara Bernardi. Submetido à vota
ção, o parecer foi aprovado por unanimidade. 30 - Pro
jeto de Lei n2 924-N99 - do Sr. C/ementíno de Souza
Coelho - que "denomina "Aeroporto de Petrolina - Dr.
Pacífico da Luz" o aeroporto do município de Petrolina,
Estado de Pernambuco". Apensados: PL ~ 1.334/1999
e PL n2 1.70211999. Relator: Deputado Bonifácio de
Andrada. Parecer: pela rejeição deste e do PL n2
1.702/1999, apensado, e pela aprovação do PL nº
1.334/1999 apensado. Não deliberado, pela ausência
do relator. 31 - Projeto de Lei nº 1.765/99-do Sr. Sérgio
Siqueira de Carvalho - que "institui o currículo mínimo
para os diversos cursos superiores e dá outras provi
dências". Apensado: PL n° 1.819/1999. Relator: Deputa
do Dino Fernandes. Parecer: pela rejeição deste e pela
aprovação do PL n° 1.819/1999, apensado. Retirado de
pauta em razão de Ofício à Presidência da Casa solici
tando a apensação do Projeto de Lei n° 4.41312001 a
este. 32. - Projeto de Lei n° 2.480-A/00 - do Sr. João
Caldas - que "altera o nome do Aeroporto de Mace
ió/Zumbi dos Palmares". Relator: Deputado Dino Fer
nandes. Parecer: pela rejeição. Vista concedida à Depu
tada Marisa Serrano, em 30-5-2001 . Lido o parecer pelo
relator, não houve quem quisesse discutí-Io. Submetido
à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.
Anunciado o resultado, o Deputado Jonival Lucas Júni
or requereu verificação da votação. Sendo evidente a
falta de quorum, a Deputada Celcita Pinheiro encerrou
a reunião, adiando a votação do parecer. 33 - Projeto de
Lei n° 3.516/00 - do Sr. Rubens Furlan - que "institui o
Dia Nacional de Combate ao Câncer de Mama". Relato
ra: Deputada Lídia Quinan. Parecer: pela rejeição. Não
deliberado. 34 - Projeto de Lei n° 3.551/00 - do Sr. Ja
ques Wagner - que "institui o dia 16 de julho como Dia
da Rádio Comunitária". Relator: Deputado Paulo José
Gouvêa. Parecer: pela rejeição. Não deliberado. 35 
Projeto de Lei n° 3.595-A/OO - do Sr. Luis Barbosa - que
"altera a denominação do Aeroporto Internacional de
Boa Vista-RR para Aeroporto Internacional de Boa Vis
ta Prefeito Alcides Rodrigues dos Santos". Relator: De
putado Ivan Valente. Parecer: pela rejeição. Não delibe
rado. 38 - Projeto de Lei nº 3.612/00 - do Sr. João Cal
das - que "dispõe sobre a denominação do Centro de

Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas,
em Rio Largo. Relator: Deputado Dino Fernandes. Pare
cer: pela rejeição. Vista concedida ao Deputado Flávio
Arns, em 30-5-2001. Não deliberado. 37 - Projeto de Lei
n2 3.688/00 - do Sr. José Carlos Elias - que "dispõe so
bre a introdução de assistente social no quadro de pro
fissionais de educação em cada escola". Relatora: De
putada Miriam Reid. Parecer: pela aprovação. Não deli
berado. 38 - Projeto de Lei nº 841/00 - do Sr. Ary Kara
José - que "institui o Dia do Servidor Público Municipal".
Relator: Deputado Djalma Paes. Parecer: pela rejeição.
Não deliberado. 39 - Projeto de Lei nll3.919/00 - do Sr.
Nelson Vicente Portela Pellegrino - que "proclama pa
trono do pessoal subatterno da Marinha do Brasil o Ma
rinheiro João Cândido Felisberto. Relator: Deputado
Dino Fernandes. Parecer: pela rejeição. Vista concedida
ao Deputado Gilrnar Machado, em 30-5-2001. Não deli
berado. 40 - Projeto de Lei ~ 4.036/01 - da sra Ana
Maria Corso - que "dispõe sobre a criação de salas
de arte nos shoppings centers para exibição de filmes
nacionais e de arte". Relator: Deputado Dino Fernan
des. Parecer: pela aprovação. Não deliberado. 41 
Projeto de Lei ~ 4.170/01 - do Sr. Julio Semeghini 
que "institui o Dia Nacional do Maquinista Ferroviário".
Relator: Deputado COSTA Ferreira. Parecer: pela re
jeição. Não deliberado. 42 - Projeto de Lei ~ 4.185/01
- do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "institui o Dia Na
cional da Escola Pública". Relator: Deputado Paulo
José Gouvêa. Parecer: pela aprovação. Não delibera
do. 43 - Projeto de Lei nIl4.245/01 - do Sr. José Alek
sandro - que "institui o Dia Nacional do Perdão". Rela
tor: Deputado Gilmar Machado. Parecer: pela aprova
ção. Não deliberado. 44 - Projeto de lei ~4.265/01 
da Sra. Luiza Erundina - que "institui o dia 13 de de
zembro como o 'Dia Nacional do Forró"'. Relator: De
putado Gastão Vieira. Parecer: pela aprovação. Vista
concedida ao Deputado Wolney Queiroz, em
29-8-2001. Não deliberado. 45 - Projeto de Lei ~
4.268/01 - do Sr. Roberto Jefferson - que "devolve à
Universidade Federal do Rio de Janeiro sua denomi
nação primitiva de Universidade do Brasil". Relator:
Deputado Dino Fernandes. Parecer: pela aprovação.
Não deliberado. 46 - Projeto de Lei ~ 4.292/01 - do
Sr. Arolde de Oliveira - que "institui o dia da Confissão
Religiosa". Relator: Deputado Gastão Vieira. Parecer:
pela rejeição. Vista concedida ao Deputado Gilmar
Machado, em 29-8-2001. Não deliberado. 47 - Projeto
de Lei n2 4.394/01 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "ins
titui o Dia Nacional da Luta Contra a violência e Explo
ração Sexual de Criança e Adolescente". Relatora:
Deputada Celcita Pinheiro. Parecer: pela rejeição.
Não deliberado. 48 - Projeto de Lei n2 4.401/01 - Exe-
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cutivo Federal - que "inscreve o nome do Jornalista
José Hipólito da Costa Furtado de Mendonça no Livro
dos Heróis da Pátria". Relator: Deputado José Linha
res. Parecer: pela aprovação. Não deliberado 49 
Projeto de Lei n'l4.414/01 - do Sr. Cezar Schirmer
que "institui o Dia Nacional do Supervisor Educacio
nal". Relator: Deputado Joel de Hollanda. Parecer:
pela aprovação. Não deliberado. 50 - Projeto de Lei n'l
4.457/01 - do Sr. Marcos Afonso - que "institui o Dia
Nacional dos Povos da Floresta, e dá outras providên
cias". Relator: Deputado Wolney Queiroz. Parecer:
pela aprovação. Não deliberado. 51 - Projeto de Lei n'l
4.466/01 - do Sr. Murilo Domingos - que "instituí o
Dia Nacional do Rio". Relator: Deputado Clementino
Coelho. Parecer: pela rejeição. Não deliberado. 52 
Projeto de Lei nQ 4.468/01 - do Sr. Nelson Marquezelli
- que "institui o Dia Nacional da Voz". Relator: Depu
tado Agnelo Queiroz. Parecer: pela rejeição. Não deli
berado. 53 - Projeto de Lei n'l4.472101- do Sr. Costa
Ferreira - que "dispõe sobre os valores de exaltação à
Pátria por meio dos Símbolos Nacionais". Relator:
Deputado Djalma Paes. Parecer: pela aprovação. Não
deliberado. 54 - Projeto de Lei n'l4.566/01 - do Sr. Ja
ime Martins - que "institui o Dia Nacional das Associ
ações de Moradores de Bairros e Conselhos comuni
tários Rurais". Relatora: Deputada Iara Bernardi. Pa
recer: pela rejeição. Não deliberado. 55 - Projeto de
Lei n° 4.643/01 - do Sr. Marcos Cintra - que "institui o
Dia Nacional do Escrivão de Polfcia, a ser comemora
do anualmente no dia 5 de novembro". Relator: Depu
tado Gastão Vieira. Parecer: pela rejeição. Não deli
berado. 56 - Projeto de Lei n° 4.671/01 - do Sr. Rober
to Pessoa - que "denomina Açude José Hollanda Cu
nha a Barragem Castanhão, localizada no Município de
Alto Santo - CE". Relatora: Deputada Celcita Pinheiro.
Parecer: pela aprovação. Não deliberado. 57 - Projeto
de Lei n° 4.674/01 - do Sr. Júlio Redecker- que "institui
o Dia Nacional do Curtidor, nas condições que especifi
ca". Relator: Deputado Gastão Vieira. Parecer: pela re
jeição. Vista concedida ao Deputado Pastor Amarildo,
em 29-8-2001. Não deliberado. 58 - Projeto de Lei n°
4.743101 -do Sr. Lincoln Portela - que "acrescenta inci
sos aos arts. 36 e 43 da Lei n° 9.394, de 20 de dezem
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional". Relator: Deputado Costa Ferreira.
Parecer: pela aprovação. Não deliberado. 59 - Projeto
de Lei n° 4.823101 - do Sr. Nelson Marquezelli - que
"institui o Dia do Acupunturista". Relatora: Deputada
Iara Bernardi. Parecer: pela rejeição. Não deliberado. A
Deputada Celcita Pinheiro encerrou os trabalhos às
doze horas e vinte e quatro minutos, antes convocando
os membros da Comissão para Seminário destinado a

discutir a Lei nº 10.260, que "dispõe sobre o Fundo de
Financiamento ao estudante do Ensino Superior e dá
outras providências", de 12 de julho de 2001, mais es
pecificamente o art. 19, com as presenças dos Minis
tros de Estado da Educação da Fazenda, da Previdên
cia e Assistência Social, do Planejamento, Orçamento e
Gestão; dos Presidentes do CRUB, UNE, ABRUC,
ANUP, Anaceu, Ubes, Comung; de representantes dos
DCE e dos Centros Acadêmicos; de reitores e diretores
de instituições filantrópicas; e de representantes de enti
dades sociais ligadas à filantropia, a realizar-se no dia
vinte de setembro quinta-feira, das dez às dezessete
horas, no Plenário 10. E, para constar, eu, , Carla Ro
drigues de Mereiros Tavares, Secretária, lavrei, a pre
sente Ata que será assinada pelo Deputado Walfrido
Mares Guia, e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Designação

ALEX CANZIANI
Projeto de Lei n2 99/99 - do Sr. Rubens Bueno 

"Cria a Zona de Livre Iguaçu, Estado do Paraná, e dá
outras Comércio do Município de Foz do providênci
as. Apensado o PL nQ 1.200/99".

Em 11 de outubro de 2001. - Aparecida de
Moura Andrade.

O Presidente dessa Comissão, Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, fez a seguinte Designação de Rela
toria nesta data:

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Designação

Em 11 de outubro de 2001
FELlX MENDONÇA
Projeto de Lei nJl819/99 - do Sr. Armando Mon·

teiro - que "dá nova redação aos Incisos I, II e 111, do
art. 20 da Lei n'l8.167, de 16 de janeiro de 1991, que
dispõe sobre a aplicação do Fundo de Investimentos
do Nordeste - FINOR e do Fundo de Investimentos
da Amazônia- FINAM:'

FETTER JUNIOR
Projeto de Lei nJl 1.005199 - do Sr. Geddel Vieira

Lima - que "dispõe sobre a criação do Sistema Nacio
nal de Seguro Rural- SNSR, e dá outras providências."

MILTON MONTI
Projeto de Lei nJl3.804/00 - Executivo Federal

(MSC nJl1.781/2000) - que "dispõe sobre a criação
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de empregos no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e na
Agência Nacional de Águas - ANA, e dá outras provi
dências".

MUSSA DEMES
Projeto de Lei Complementar ~ 124/00 - do Sr.

Inácio Arruda - que "autoriza o Poder Executivo a cri
ar a Região Integrada de Desenvolvimento do Cari
ri-Araripe (RICA) e dá outras providências."

Projeto de Lei Complementar ~ 224/01 - do Sr.
Roberto Rocha - que "dá nova redação ao § 111 , do
art. 39, da Lei Complementar rf! 91, de 22 de dezem
bro de 1997, que dispõe sobre a fixação dos coefici
entes de distribuição dos recursos do Fundo de Parti
cipação dos Municípios."

PAUDERNEY AVELlNO
Projeto de Lei ~ 3.633/00 - do Sr. Antônio do

Valle - que "dispõe sobre a dedução do lucro tributá
vel para fins de imposto de renda das pessoas jurídi
cas, do dobro das despesas realizadas com progra
mas de bolsas de estudos para estudantes carentes;'
(Apensado: PI ~ 4.815/2001)

SEBASTIÃO MADEIRA
Projeto de Lei ~ 5.492/01 - EF - (MSC Nll

1074/2001) que "altera a redação do § 111 do art. 111 da
Lei ~ 9.436, de 5 de fevereiro de 1997, que dispõe so
bre a jornada de Médico, Médico de Saúde Pública,
Médico do Trabalho e Médico Veterinário da Adminis
tração Pública Federal direta, das autarquias e das
fundações públicas federais."

YEDA CRUSIUS
Projeto de Lei ~ 4.021/01 - do CPI- Narcotráfi

co - que "dispõe sobre incentivo a empresas que efe
tuem doações a instituições públicas ou privadas que
contribuam para combater o narcotráfico e para recu
perar dependentes:'

Sala da Comissão, 11 de outubro de 2001. - Ma
ria Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

A Deputada Laura Carneiro, Presidente da Co
missão de Seguridade Social e Famllia, fez a Seguin
te:

Distribuição

Em 11 de outubro de 2001

A DEPUTADA LAURA CARNEIRO
Projeto de Lei nll 5.492/01 - do Poder Executi

vo - "altera a redação do § 111 da Lei nll 9.436, de 5
de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a jornada de
Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do Tra-

balho e Médico Veterinário da Administração Públi
ca Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais".

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2001. 
Gardene M. Ferreira de Aguiar.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Designação

UNO ROSSI
Projeto de Lei ~ 1.089/95 - do Sr. Augusto Car

valho - que "dá nova redação ao § 211 do art. 224 da
Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-Lei ~
5.452, de 1.11 de maio de 1943. (Apensado Projeto de
Lei ~ 2.026/96).

Em 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

PAULO HENRY
Projeto de Lei ~ 2.270/96 - do Sr. Fioravante

que "modifica o art. 473 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei ~ 5.452, de 1.11
de maio de 1943". (Apensados: Projetos de lei nlls.
1.890/99,2.320/96,2.425/96 (4.547/01),4.154/98)

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

ALEXANDRE SANTOS
Projeto de Lei ~ 2.046-A/99 - do Sr. Aécio Ne

ves - que "estabelece o procedimento sumário em
causas cíveis ou trabalhistas para a cobrança de cré
dito de caráter alimentar devido a pessoa invalida,
portadora de deficiência ou de idade superior a ses
senta anos:'

Em 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

ALMEIDA DE JESUS
Projeto de Lei nº 4.635/01 - do Senado Federal

(PLS 225/01) - que "acrescenta dispositivos à Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, para conceder o bene
fício do seguro-desemprego aos trabalhadores que es
pecifíca, e dá outras providências." (Apensado: Proje
to de Lei n2 5.034/01)

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribe
iro Correia de Araújo, Secretária.

Designação

ALMERINDA DE CARVALHO
Projeto de Lei n~ 3.946/00 - do Sr. Dino Fer

nandes - que "autoriza o Instituto Nacional do Se-
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guro Social-INSS a doar imóvel ao Estado do Rio (LER/DORT) e a assistência e a reabilitação aos tra-
de Janeiro." balhos afetados.".

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária. Correia de Araújo, Secretária.

Designação

ALMERINDA DE CARVALHO
Projeto de Lei nll. 3.954/00 - do Sr. Orno Fer

nandes - que "autoriza o Instituto Nacional do Se
guro Social-INSS a doar imóvel a Prefeitura do Rio
de Janeiro."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

ALMERINDA DE CARVALHO
Projeto de Lei nll. 3.955/00 - do Sr. Dino Fer

nandes - que "autoriza o Instituto Nac!onal do Se
guro Social-INSS a doar imóvel a Prefeitura do Rio
de Janeiro."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

ALMERINDA DE CARVALHO

Projeto de Lei nll 5.010/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "modifica o art. 588 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

ARNALDO FARIA DE SÃ
Projeto de Lei nll4.181 /01 - do Sr. Marcos Afon

so - que "acrescenta dispositivo à Consolidação das
Leis do Trabalho - CU, a fim de isentar sindicatos e
associações profissionais do pagamento de custas
processuais quando atuarem na qualidade de substi
tutos processuais."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

ARNALDO FARIA DE SÃ
Projeto de Lei nll 5.009/01 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "modifica dispositivos do Decreto-Lei
5452, de primeiro de maio de 1943 (Consolidação
das Leis do Trabalho) propondo o reconhecimento e a
prevenção das Lesões por Esforço Repetitivo ou do
enças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho

Designação

AVENZOAR ARRUDA
Projeto de Lei nll. 3.365/00 - do Sr. Mário Assad

Júnior - que "a~era o art. 10 da Lei nll. 7.998, de 11 de ja
neiro de 1990, que "Regula o Programa do Seguro
Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador -FAT, edá outras providências".

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

AVENZOAR ARRUDA
Projeto de Lei nll. 3.892/00 - do Sr. De Velasco 

que "dispõe sobre um sistema de incentivos ao em
prego da mão-de-obra nas atividades rurais".

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

CANDINHO MAnOS
Projeto de Lei nll4.364/01 - elevação das tarifas

dos serviços do Sr. Pedro Pedrossian - que "dispõe
sobre a públicos que menciona."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

CORIOLANO SALES
Projeto de Lei nll. 4.669/01 - do Sr. Waldomiro

Fioravante - que "institui adicional de periculosídade
aos motoristas profissionais".

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

CORIOLANO SALES
Projeto de Lei ~ 3.866/00 - do Sr. Darcísio Pe

rondie que "acrescenta §§ 1.ll de dezembro de 1972."
Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro

Correia de Araújo, Secretária.

Designação

CORIOLANO SALES
Projeto de Lei nll. 4.945/01 - do Poder Judiciá

rio - que "institui a gratificação dos corregedores
eleitorais."
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Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária. Correia de Araújo, Secretária.

Designação

CORIOLANO SALES

Projeto de Lei ~ 5.142/01 - do Poder Judiciário
- que "dispõe sobre a criação de 9 (nove) Funções
Comissionadas, sendo todas nível 8 (oito), para Che
fe de Cartório da Capital do Tribunal Regional Eleito
ral da Bahia:'

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

DINO FERNANDES

Projeto de Lei ~ 4.095/01 - do Sr. Alberto Fraga
- que "veda a abertura obrigatória de conta corrente
para recebimento de salário, aposentadoria ou pen
são, em instituição financeira previamente escolhida
sem anuência dos empregados ou servidores públi
cos, e dá outras providências."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

DINO FERNANDES

Projeto de Lei ~ 4.876/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "modifica os arts. 22 e seus §§, ~, 10,
14,15,26 e o § 12 do art. 27 do Decreto-Lei n2 3.365,
de21 de junho de 1941."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

EDINHO BEZ

Projeto de Lei nSl. 4.1181 01 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "dispõe sobre o Imposto de Renda Re
tido na Fonte dos servidores públicos federais civis
do Poder Executivo da União, em decorrência da re
jeição da Medida Provisória n2 2.079-77, de 25 de
janeiro de 2001 :'

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

EVANDRO MILHOMEN

Projeto de Lei ~ 4.605/01 - do Sr. Nilton Capi
xaba - que "altera a Lei ~ 9.452, de 20 de março de
1997, para ampliar as informações sobre a liberação
de recursos para os Municípios:'

Designação

EVANDRO MILHOMEN
Projeto de Lei n2 3.707/00 - do Sr. Paulo Paim

- que "dispõe sobre o valor do salário mínimo e so
bre o valor dos benefícios de prestação continuada
do regime geral da previdência social e dá outras
providências ."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

FÁTIMA PELAES
Projeto de Lei ~ 3.710/00 - do Sr. Ricardo Izar

que "acrescenta inciso VII' e parágrafo único ao art.
473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943,
para dispor sobre falta justificada de pais de crianças
portadoras de deficiência física para acompanha
mento de terapias e tratamentos médicos:'

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

FÁTIMA PELAES
Projeto de Lei ~ 3.711/00 - do Sr. Alberto Fraga

- que "altera o parágrafo único do art. 852-A da Con
solidação das Leis do Trabalho - CU, aprovada pelo
Decreto-Lei ~ 5.452, de 12 de maio de 1943."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

FREIRE JÚNIOR
Projeto de Lei ~ 5.078/01 - do Sr. Fetter Junior

- que "regulamenta o Sistema de Tíquetes de Refei
ção do Programa de Alimentação do Trabalhador 
PAT, e veda a prática de cobrança de ágio ou taxas
entre as pessoas jurídicas prestadoras e/ou adminis
tradoras de documentos de legitimação e os estabe
lecimentos comerciais e dá outras providências."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

HERCULANO ANGHINETII
Projeto de Lei n2 3.374/00 - do Sr. Jaime Martins

- que "autoriza a reversão ao Município de Mateus
Leme, no Estado de Minas Gerais, do imóvel que
menciona:'



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 49769

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

HERCULANO ANGHINETTI

Projeto de Lei rfl 4.534-N01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "estabelece a responsabilidade
objetiva da Administração Pública por dano decorrente
de morte ou lesão causada por acidente rodoviário".

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

JAIR BOLSONARO

Projeto de Lei nll3.681/00 - do Sr. Alberto Fraga 
que "dá nova redação ao § 2Q e revoga o § 32 do art. 50
da Lei nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984, anerada
pela Lei nº 7.475, de 13 de maio de 1986 - Estatuto dos
Policiais Mil~ares da Polícia Militar do Distr~o Federa!."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

JAIR BOLSONARO

Projeto de Lei nº 4.343/01 - do Sr. Mário Assad
Júnior - que "altera a Lei nº 9.883, de de dezembro de
1999, estabelecendo normas para a nomeação do Di
retor-Gerai da Agência Brasileira de Inteligência 
ABIN e impondo restrições ao ocupan e do cargo de
Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência 
ABIN que for exonerado".

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

JAIR MENEGUELLI

Projeto de Lei nº 4.910/01 - do Sr. Luiz Antonio
Fleury - que "altera o art. 652 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1.11 de maio de 1943."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

JOÃO LOTA

Projeto de Lei n.il 4.372/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "dispõe sobre a manutenção de
empregados em convênios médicos e dá outras
providências" .

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

JOÃO LOTA
Projeto de Lei n.il 4.989/01 - do Sr. Ricardo Fer

raço - que "acrescenta o art. vedando às concessio
nárias e inadimplemento de consumidor7.1l-B à Lei
8987, de 13 de fevereiro de 1995, permissionárias de
serviço público o registro de em bancos de dados e
cadastros:'

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Projeto de Lei nº 4.119/01 - do Sr. Paulo Paim

que "acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, a fim de dispor sobre indenização
em caso de inobservância das normas trabalhistas:'

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Projeto de Lei nº 4.811/01 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "modifica o inciso 11 do art. 20 da Lei rfl
8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de perm~ir ao em
pregado a movimentação da conta vinculada no FGTS,
quando da declaração judicial da falência da Empresa".

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

JOVAIR ARANTES
Projeto de Lei n.Il 5.049/01 - do Sr. Miro Teixeira

- que "altera a redação do de 10 de novembro de
1993, que de bens e rendas para o exercício Executi
vo, Legislativo e Judiciário,inciso IV, do § 2.11, do art. 1.11,
da Lei n.Il8730, "estabelece a obrigatoriedade da de
claração de cargos, empregos e funções nos Poderes
e dá outras providências."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

JOVAIR ARANTES
Projeto de Lei n.ll 3.772/00 - do Sr. Alceu Odia

res - que "altera a redação do art. 453 da Consolida
ção das Leis do Trabalho - CLT, a fim de dispor sobre
a não extinção do contrato de trabalho em virtude de
aposentadoria do empregado."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.
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Designação

LAfRE ROSADO
Projeto de Lei n2 3.465/00 - do Sr. Marçal Filho

que "revoga os §§ 1.Q e 3.l1 do art. 636 da Consolidação
das Leis do Trabalho, a fim de possibilitar o seguimen
to do recurso do empregador, notificado pelo Audi
tor-Fiscal do Trabalho, à autoridade de instância su
perior sem a exigência do depósito do valor da multa."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

LAIRE ROSADO
Projeto de Lei n2 3.859/00 - do Sr. Coriolano Sa

les - que "dispõe sobre o empregado de correspon
dente bancário".

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

LAfRE ROSADO
Projeto de Lei n2 4.542/01 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "fixa condições para a movimentação
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá ou
tras providências". (Apensados: Projetos de Lei n2s
4.552/01 e 5.045/01).

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

LAíRE ROSADO
Projeto de Lei n2 4.965/01 - do Sr. Manoel Vitório

- que "dispõe sobre a destinação de imóveis residenci
ais pertencentes à Rede Ferroviária Federal SA"

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

UNO ROSSI
Projeto de Lei n2 4.523/01 - do Sr. Roberto Ro

cha - que "autoriza o Poder Executivo a transferir
para o domínio dos Municípios de São Luis, São José
de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, Estado do
Maranhão, os terrenos de marínha e seus acrescidos
localizados naqueles Municípios:'

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretáría.

Designação
UNO ROSSI
Projeto de Lei n2 5.051/01 - do Sr. Lincoln Porte

la - que "acrescenta parágrafo único ao art. 11, da Lei

n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe so
bre o regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas fede
rais."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

UNO ROSSI
Projeto de Lei n2 5.055/01 - do Sr. Gilberto Kas

sab - que "institui a tarifa social de telefonia para con
sumidores residenciais de baixa renda". (Apensado o
Projeto de Lei n2 5.058/01).

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

LÚCIA VÂNIA
Projeto de Lei n.Q 4.189101 - da Sra. Socorro

Gomes - que "isenta do pagamento de foro à União
quem somente tiver um imóvel aforado no Estado".

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

LÚCIA VÂNIA
Projeto de Lei n.Q 4.934/01 - do Sr. Badu Picanço

- que "revoga o art. 27 da Lei n2 8.987, de 13 de feve
reiro de 1995, que dispõe sobre o regime de conces
são e permissão da prestação de serviços públicos
previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá ou
tras providências."

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

LUCIANO CASTRO

Projeto de Lei nº 3.515/00 - do Sr. Rubens
Furlan - que "altera a redação dos arts. 54 e 55 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprova
da pelo Decreto-lei n2 5.452, de 12 de maio de
1943."

Em, 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribe
iro Correia de Araújo, Secretária.

Designação

LUCIANO CASTRO
Projeto de Lei n2 3.706/00 - do Senado Federal

- (PLS nll 140/99) - que "altera a redação do § 9ll do
art. 789 do Decreto-Lei nll 5.452, de 1.Q de maio de
1943 - da Consolidação das Leis do Trabalho, para
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estender aos presidentes das Varas do Trabalho e ções comissionadas no Quadro de Pessoal do Tri-
aos juízes de direito a faculdade de conceder o bene- bunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e dá ou-
fício de justiça gratuita, nas hipóteses que especifica". tras providências".

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária. Correia de Araújo, Secretária.

Designação

LUCIANO CASTRO

Projeto de Lei nQ 4.469/01 - do Sr. Henrique
Fontana - que "altera a Lei nº 9.656, de 3 de ju
nho de 1998, que "dispõe sobre os planos segu
ros privados de assistência à saúde", instituindo
o credenciamento universal de profissionais de
saúde".

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribe
iro Correia de Araújo, Secretária.

Designação

LUCIANO CASTRO
Projeto de Lei nlI. 4.497/01 - da sra Rita Camata

- que "dispõe sobre os termos e limites do exercício
do direito de greve pelos servidores públicos".

Em, 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

LUCIANO CASTRO
Projeto de Lei n.ll 4.878/01 - do Sr. Átila Lins 

que "altera a redação do art. 41 da Lei nlI. 8.443, de 16
julho de 1992".

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

LUCIANO CASTRO
Projeto de Lei nlI. 4.788/01 - do Sr. Feu Rosa 

que "dispõe sobre o pagamento de créditos trabalhis
tas em juízo".

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação
LUIZ ANTONIO FLEURY
Projeto de Lei nlI. 4.942/01 - do Poder Judiciário

- que "cria funções comissionadas e cargos de provi
mento efetivo no Quadro de Pessoal do Tribunal Regi
onal do Trabalho da 2Jl Região da Justiça do Trabalho,
e dá outras providências".

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação
LUIZ ANTONIO FLEURY
Projeto de lei n.ll4.943/01 - do Poder Judiciá

rio - que "cria cargos de provimento eletivo e fun-

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Designação

MEDEIROS

Projeto de Lei n'l4.317/01 - da sra Marina Silva
- que "altera o caput do art. 164 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n'l5.452,
de 1.1l de maio de 1943, para dispor sobre a nova com
posição das Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes - CIPA, e dá outras providências". (Apen
sado: Projeto de Lei n.Il5.186/01)

Em, 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

MEDEIROS
Projeto de Lei nll. 4.482/01 - do Sr. Valdemar

Costa Neto - que "acrescenta dispositivo à Lei nll.
5.584, de 26 de junho de 1970, que "dispõe sobre
normas de Direito Processual do Trabalho, altera
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho,
disciplina a concessão e prestação de assistência
judiciária na Justiça do Trabalho, e dá outras provi
dências", a fim de dispor sobre o pagamento de ho
norários periciais."

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

MEDEIROS

Projeto de Lei nlI. 4.817/01 - do Sr. Paulo Paim 
que "altera o § &! do art. 164 da Consolidação das Leis
do Trabalho para determinar a eleição do Presidente e
do Vice-Presidente da CIPA pelos seus membros."

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação
NÁRCIO RODRIGUES
Projeto de Lei nlI. 4.747/01 - do Sr. Paulo Lima

que "dispõe sobre o pagamento do auxílio-moradia, a
cargo do empregador, em benefício do empregado
que não possua imóvel residencial".

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.
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Designação

NÁRCIO RODRIGUES
Projeto de Lei nJl4.771/01 - do Sr. Carlos Santa

na - que "dispõe sobre o benefício do seguro-desem
prego aos trabalhadores dispensados sem justa cau
sa, em decorrência de medidas tomadas no âmbito
do Programa Emergencial de Redução do Consumo
de Energia Elétrica".

Em 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

NAIR XAVIER LOBO
Projeto de Lei nJl4.562101 - do Sr. Paulo Marinho

- que "altera a Lei nll 8.036, de 11 de maio de 1990,
para proibir o desconto de qualquer natureza nas con
tas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, sem a expressa anuência do titular'.

Em, 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

OSVALDO BIOLCHI
Projeto de Lei nll 4.556-A/01 - do Sr. Antonio

Cambraia - que "cria tarifa especial de energia elétri
ca para aplicação em atividades de irrigação exerci·
das por pequenos produtores rurais".

Em 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

PAUDERNEY AVELlNO
Projeto de Lei njl 4.936/01 - do Sr. José Alek

sandro - que "concede benefícios aos empregados
de casas lotéricas".

Em 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

PAUDERNEY AVELlNO
Projeto de Lei nJl4.939/01 - do Sr. Eliseu Moura

- que "altera a Lei nll 8.443, de 16 de julho de 1992,
para fixar prazo para a apresentação de documentos
ao Tribunal de Contas da União".

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

PAULO PAIM
Projeto de Lei nJl3.705/00 - do Sr. Geddel Vieira

Lima - que "dispõe sobre o valor do salário mínimo a
partir de 111 de janeiro de 2001.

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

PAULO PAIM

Projeto de Lei n2 3.753/00 - do Sr. Pedro Eugê
nio - que "dispõe sobre a Polftica Nacional de Recu
peração do Salário Mínimo e dá outras providências".

Em 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

PAULO PAIM
Projeto de Lei nll4.624/01 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "dispõe sobre reserva de 2% das va
gas em concursos públicos realizados em todo o terri
tório brasileiro aos índios".

Em 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

PAULO PAIM
Projeto de Lei nll5.136/01 - do Sr. Medeiros que

"dispõe sobre o valor do salário mínimo, a partir de 1jl
de abril de 2002, e dá outras providências".

Em 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

PEDRO CORRÊA

Projeto de Lei njl 3.658/00 - do Sr. Luciano Cas
tro - que "altera o art. 5'l da Lei rt29.277, de 10 de maio
de 1996".

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

PEDRO HENRY
Projeto de Lei Njl 4.451-A/01 - do Senado Fe

deral (PLS ~ 206/95) - que "dispõe sobre a alocação,
em depósitos especiais remunerados de recursos da
disponibilidade financeira do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT, na Caixa Econômica Federal, e dá
outras providências".

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

PEDRO HENRY
Projeto de Lei njl4.813/01 - do Sr. Luiz Pontes

que "acrescenta o art. 456-A à Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nll
5.452, de 1jl de maio de 1943, para dispor sobre as re
lações de emprego beneficiadas por incentivos, e dá
outras providências".

Em, 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.
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Designação

PEDRO HENRY
Projeto de Lei nll4.814-A/01 - do Sr. José Car

los Coutinho - que "estende o benefício do segu
ro-desemprego ao pequeno produtor rural, e dá ou
tras providências".

Em, 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

PEDRO HENRY
Projeto de Lei nll4.928/01 - do Sr. Ivan Valente

que "institui o piso salarial dos Farmacêuticos e a jor
nada de trabalho dos farmacêuticos".

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

PEDRO HENRY
Projeto de Lei nll5.004/01 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "adiciona dispositivo ao art. 483 da
CLT, e dá outras providências".

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

RICARDO RIQUE
Projeto de Lei nll754/99 - do Sr. Marcus Vicente

- que "dispõe sobre o pagamento das contribuições
de interesse das categorias profissionais".

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

RICARDO RIQUE
Projeto de Lei nll864/99 - do Sr. Cunha Bueno 

que "concede isenção de contribuições corporativas
aos profissionais maiores de 65 anos". (Apensado:
Projeto de Lei nll2.920/00).

Em, 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

RICARDO RIQUE
Projeto de Lei n.ll4.896/01 - do Sr. Neuton Lima

- que "altera a redação do § &l do art. 580 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei nll 5.452, de 1.11 de maio de 1943, isentando as
entidades sem fins lucrativos do pagamento da contri
buição sindical",

Em, 11 de outubro de 2001 . - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

VANESSA GRAZZIOTIN
Projeto de Lei ~ 3.913/00 - do Sr. Alberto Fraga

- que altera o art. 792 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452,
de 1Q de maio de 1943, retirando das expressões "mu
lheres casadas" e "maridos".

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

VANESSA GRAZZIOTIN
Projeto de Lei nll4.058/01 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "modifica a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nll 5.452, de 111

de maio de 1943, para dispor sobre a estabilidade do
empregado portador do vírus HIV e dá outras provi
dências".

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

VANESSA GRAZZIOTIN
Projeto de Lei nll4.919/01 - do Sr. Paulo Paim 

que "fixa o valor do salário mínimo, a partir de maio de
2002,e dá outras providências". (Apensado: Projeto
de Lei nll4.26/01)

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação

VIVALDO BARROSA
Projeto de Lei rjl 3.535/00 - do Sr. Medeiros 

que "regulamenta, exceto para efeitos previdenciári
os, o § 3lldo art. 100 da Constituição Federal, definin
do como obrigação de pequeno aquele cujo valor de
execução, por autor, seja inferior a R$5.000,000 (cin
co mil reais)

Em, 11 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

Designação
VIVALDO BARBOSA
Projeto de Lei nll 4.632/01 - do Senado Fede

ral (PLS nll 23/00) - que "altera a Lei nll 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de
concessão - permissão da prestação de serviços
públicos previsto no art. 175 da Constituição Fede
ral, e dá outras providências, estabelecendo critéri
os de transparência para a exploração de conces
sões públicas."

Em 11 de outubro de 2001 ,- Secretária Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo,
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Designação

WILSON BRAGA

Projeto de Lei l1l 886-N99 - dos Srs. Babà e Pe

dro Celso - que "dispõe sobre a jornada de trabalho d~s

motoristas de transporte rodoviário de passageiros.

Em 11 de outubro de 2001,- Secretária Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo,

Designação

WILSON BRAGA

Projeto de Lei l1l 4.830/01 - do Sr. Paulo Mari

nho - que "dispõe sobre auxílio-transporte para o de
sempregado beneficiário do Programa Seguro

Desemprego."

Em 11 de outubro de 2001 ,- Secretária Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo

Designação

ZÉ GOMES DA ROCHA

Projeto de Lei nJ2 4.615/01 - do Sr. Marcus Vi
cente - que "dá nova redação ao artigo 40 da Lei nll
5.700, de 1!! de setembro de 1971."

Em 11 de outubro de 2001 ,- Secretária Anamé·
lia Ribeiro Correia de Araújo

Designação

ZÉ GOMES DA ROCHA
Projeto de Lei n24.619/01 - do Sr. Paulo Gouvêa

- que "veda a decretação de ponto facultativo nos ór
gãos e entidades públicas federais."

Em 11 de outubro de 2001,- Secretária Anamé·
lia Ribeiro Correia de Araújo.

Designação

ZÉ GOMES DA ROCHA
Projeto de Lei 11l4.845/01 - do Sr. Ricardo Fer

raço - que "acrescenta dispositivos à Lei n2 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, e dá outras providências."

Em 11 de outubro de 2001 ,- Secretária Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo.



(Biênio 200112002)

Presidente:
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....-- DEPUTADOS EM EXERCÍCIO --,

Roraima
Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PL
Almir sá ......................•. PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro '" PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Salomão Cruz PFL

Amapá
Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço PL
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra , PTB
Evandro Milhomen , PSB
Fátima Pelaes , PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos , PFL

Pará
Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz , PDT
Haroldo Bezerra PSDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL
Renildo Leal PTB
Socorro Gomes PCdoB
vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin .. , PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muni z PPS
Confúcio Moura PMDB
Euripedec Miranda PDT
Expedito Júnior PSDB
Marinha Raupp , PMDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PL
Sérgio Carvalho '" PSDB

Aore

Ildefonço Cordeiro PSDB
João Tota PPB
José Aleksandro PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PTB

Tocantins
Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Arnarildo PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastiio Vieira PMDB
João Castelo o •••••••••••••• PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury o ••••••• PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho o .PFL
Pedro Fernandes o .PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PL
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Peitosa PSDB
Eunício Oliveira o •••• PMDB
Inácio Arruda o •••• PcdoB
José Linhares PPB
José Pimentel 0 ••• o •••••••••• PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch o ••••• PSDB
Pimentel Gomes o ••••••• PPS
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa o" ••••• PFL



Rommel Feij ó PSDB
S6rgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB

Piaui
Átila Lira PSDB
B. Sá PSDB
Ciro Nogueira '" .. PFL
Heráclito Fortes PFL
João Henrique PMDB
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes Pl"L

Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PTB
Laíre Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá o o. o PTB
Ney Lopes PFL

Paraíba
Adauto Pereira PFL
Armando Abilio o 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
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Dj alma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaco PSDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMD8
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PSDB
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSD8
Marcos de Jesus PL
Maurilio Ferreira Lima PMDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PT
Ricardo Fiuza PPB
Salatiel Carvalho PMDB
severino cavalcanti PPB
Wolney Queiroz PDT

Alagoas
Augusto Farias PPB
Divaldo Suruagy PST
Givaldo Carirnbão PSB
Helenildo Ribeiro P8DB
João Caldas PL
José Thomaz Nonô , PFL
Luiz Dantas PTB
Olavo Calheiros oPMDB
Regis Cavalcante oo PPS

Sergipe
Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão PPS
Jorge Alberto PMDB
José Teles o PSDB
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis 0 .PTB
Tânia Soares PcdoB

Bahia
Ariston Andrade PFL
Benito Gama PMDB'
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales. '" PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDE
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar 0 •••••• PFL
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior PMnR
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
,José l.ourenço , , . , . , PMD8
José Rocha PFL
Jutahy Junior o PSDB
Leur Lomanto PMD8
Luiz Alberto PT
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte PP8
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga o oPFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Iruj o PFL
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PMDB
Saulo Pedrosa '" PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PFL

Minas Gerais
Aéciu N~ves.....•.........•..... PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PST
Carlos Mosconi. PSDB
Cleuber carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Elias Murad PSDB
~liseu 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 Assad Júnior PL
Mário de Oliveira PST
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PSDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPR
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PL
Saraiva Felipe PMDB
Saulo Coelho PSDB

Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
Virgilio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL

Espírito 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
Ricardo Ferraço PPS
Rita Camata PMDB
Rose de Freitas PSDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PSB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PPB
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues , PL
Candinho Mattos PSDB
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PL
Dino Fernandes PPB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PST
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa PFL
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PcdoB
João Mendes PFL
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José carlos Coutinho PFL
José Egydio PFL
Laura Carneiro PF'T.

Luisinho PPB
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio P'l'
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PSB
Miro Teixeira PDT
Paulo Bal tazar PSB
Paulo de Almeida PFL



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. o o.PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin o.PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Faria de sá PTB
Arnaldo Madeira .. o PSDB
Ary Kara o PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Clovis Volpi. PV
Corauci Sobrinho o PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco. o PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PSDC
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente o PT
Jair Meneguelli PT
João Eduardo Dado PMDB
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
c10rge Tadeu Mudalen PMDB
José Aníbal PSDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José índio PMDB
José Roberto Batochio. '" PDT
Julio Semeghini PSDB
Kincas Mattos PSB
Lamartine Posella PMDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Lui za Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PFL
Medeiros PL

Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira o PFL
Nela Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli oPTB
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMD8
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan o PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres .. o '" .. , PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi o .PMDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSOB
Zulaiê Cobra PSOB

Mato Grosso
Celci ta Pinheiro. o . . .. . PFL
Lino Rossi o PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PL
Wilson Santos PSOB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdaB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela P'l'

Jorge pinheiro PMDB
Osório Adriano PFL
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes o pedaB
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais o PMDB
Geovan Frei tas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha o o PL
Lidia Quinan PSDB
L6cia Vânia PSDB
Luiz Dittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Cc:medo PSOB
Pedro Chaves PMDB



Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado , PFL
Vilmar Rocha PFL
zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Dr. Antonio Cruz PMDB
João Grandão PT
Manoel Vitório , 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
Basílio Villani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PT
Gustavo Fruet , PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer '" PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno , PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss '" .PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB

Eni Vol tolini PPB
Fernando Coruja PDT
G~rvAsio silva PFL
Hugo Biehl , .. PPB
João Matos PMDB
~oâo Pizzolatti '" PPB
Luci Choinacki PT

Paulo Gouvêa PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Callares PDT
Ana Carso PT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMDB
Clovis Ilgenfritz PT
Darcisio Perondi PMDB
Edir Oliveira o.PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi o PT
Ezidio Pinheiro. o '" o PSB
Fetter Junior o. o o.. PPB
Fioravante o o o PT
Germano Rigotto oPMDB
Henrique Fontana o PT
Jarbas Lima o.. PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Orlando Desconsi PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi _ PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta , o PHS
Telmo Kirst o . PPB
Yeda Crusius .. oo PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLfTICA RURAL

Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1°Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares Suplentes

Bloco (POT, PPS)

Dilceu Sperafico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Bloco (PL, PSL)

Romel Anfzio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Agnaldo Muniz
2 vagas

Eujácio Simões
Paulo José Gouvêa

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odflio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
Armando Abllio
Carlos Mosconi
Félix Mendonça
Júlio Semeghini

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Welinton Fagundes
ZHa Bezerra

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11. Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6916/6978 16979/6981

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1°Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Fax: 318-2142

Suplentes

Alex Canziani
Átila Lira

José Anlbal
José Carlos Martinez

José Militão
Josué Bengtson

Léo Alcântara
Marcio Fortes

Osmãnio Pereira
Roberto Rocha

Romeu Queiroz
Salvador Zimbaldi

Sérgio Reis

Alberto Goldman
Augusto Franco
Domiciano cabral
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Magno Malta (PST)
Mattos Nascimento (PL)
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Saulo Coelho
SUas Câmara

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Luiz Dantas

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
KátiaAbreu
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
1 vaga

PMOB Bloco (PFL, PST)

Confúcio Moura
Igor Avelino
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darcfsio Perondi
Jurandil Juarez
Luiz Bittencourt
Múcio Sá (PTB)
Olavo Calheiros

2 vagas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
Francistônio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves

Adauto Pereira
Ariston Andrade

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Luciano Castro

Neuton Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PT

PPB

Babá
Jair Meneguelli
José Pimentel

Orlando Desconsi
Wellington Dias

Almir Sá
Enivaldo Ribeiro

Fetler Júnior
Júlio Redecker (Licenciado)

Vadão Gomes

PMOB

Benito Gama
Eunúcio Oliveira
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Maurflio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
Jonival Lucas Júnior

José Borba
Leur Lomanto

Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Roland Lavigne

PT

Ezfdio Pinheiro
Kincas Matlos
Márcio Sittar (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gilmar Machado
Jorge Bitlar
Marcos Afonso

Adão Pretto
Angela Guadagnin

Eslher Grossi
Luciano Zica

Paulo Delgado



PPB

Francisco Silva (PL) (Licenciado)

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce

Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Jarbas Lima (PPB)
José Priante
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne

Michel Temer
Nelo Rodolfo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themfstocles Sampaio
Wilson Santos

1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)

Aldo Arantes
Luiza Erudina
Valdeci Paiva (PSL)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Olimpio Pires

Givaldo Carimbão
K\ncas Mattos

1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Marcos de Jesus (PL)
Pimentel Gomes
Vivaldo Barbosa

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

PT

PPB

João Paulo
Nelson Pellegrino

Orlando Fantazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
José Egydio

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Hackel

Ary Kara
Cleonâncio Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustiano

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédio Rosa

Bispo Wanderval
José Aleksandro

Pedro Eugênio
Pompeo de Mattos

Wolney Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)
Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Suplentes

Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
1° Vice-Presidente: Zenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Robson Tuma (PFL)
3° Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144

André Benassi
Custódio Mattos
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
João Leão

Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury

Nicias Ribeiro
Odflio Balbinolti

Ricardo Rique
Sampaio Dória

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
1° Vice-Presidente: Tilden Santiago (PT)
20 Vice-Presidente: Glycon Terra Pinto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Aldir Cabral
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha
1 vaga

Bloco (PFL, PST)
Átila Lins

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Pedro Irujo

Raimundo Santos
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Badu Picanço
Clovis Volpi
Lujz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatiel Carvalho (PMDB)
Welinton Fagundes

Bloco (PFL, PST)
José Cartos Coutinho
Luciano Pizzalto
Milton Barbosa
Pedro Bittencout
Ricardo Fiuza

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

Max Rosenmann
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
PMOB PMOB

Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Freire Júnior
Maria Lúcia

Ana Catarina
Anfbal Gomes

João Colaço
Mauro Lopes



Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencout

Max Rosenmann
Silas Brasileiro
Wagner Rossi

Maria do Carmo Lara Henrique Fontana

PPB

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
Jaques Wagner

Manoel Vitório

Eliseu Moura
Simão Sessim

Djalma Paes

Moacir Micheletto (PMDB)
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen

PPB

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene João Sampaio

Bloco (PDT, PPS)

Pedro Eugênio

Inácio Arruda
Paulo Ba/tazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais
Vanessa Grazzioltin

Bloco (PL, PSL)

Socorro Gomes (PCdoB) Lincoln Portela

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-707217073 Fax: 318-2147

Rubens Bueno

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (POT, PPS)

Olímpio Pires

Bloco PL, PSL
Valdeci Paiva

PV

Nilmário Miranda (PT) Marcos Afonso (PT)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318·6929 a 318·6935 Fax: 318-2146

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Djalma Paes (PSS)
1° Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice·Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Suplentes

Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
2 vagas

Alceste Almeda
Freire Júnior

Maurflio Ferreira Lima
2 vagas

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Inaldo Leitão
3 vagas

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Presidente: Nelson PeJlegrino (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PSB)
30 Vice-Presidente: Regis Cavalcante (PPS)
Titulares

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Lamartine PoseUa
Nair Xavier Lobo
Rita Camata

Jaime Martins
José Rocha
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Reginaldo Germano

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Bloco (PSOB, PTB)

Airton Roveda
Ana Corso (PT)
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira

Suplentes

Cesar Bandeira
Jorge Pinheiro (PMDB)

Luiz Durão
Pedro Fernandes

Roberto Pessoa

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

Juquinha
Lúcia Vânia

Mário Negromonte
Ricardo Rique

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Adolfo Marinho
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Maria Abadia
1 vaga

Euler Morais Asdrubal Bentes PT
Gustavo Fruet Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves Marcelo Teixeira Luiz Eduardo Breenhalgh
José índio Norberto Teixeira Nelson Pellegrino
1 vaga 1 vaga Padre Roque

PT PPB

Clovis IIgenfritz Dr. Rosinha Arnaldo Faria de Sá
Iara Bernardi Fernando Ferro José Unhares

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Orlando Fantazzini

De Velasco (PSL)
José Janene



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024a318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
tédio Rosa

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo Baltazar

Bloco (POT, PPS)

Almeida de Jesus

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Regis Cavalcante

Cabo Júlio

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Oliveira Filho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
1° Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Alex Canziani
Arthur Virgnio
Léo Alcântara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
lila Bezerra

Bloco (PFL, PSn

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Osório Adriano
Rubem Medina

PMOB

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
Múcio Sá
1 vaga

PT

Suplentes

Affonso Camargo
Badu Picanço

Lidia Quinan
Marisa Serrano

Ricardo Ferraço
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fiúza

Armando Monteiro
Elcione Barbalho
Nelson Proença
Waldemir Moka

1 vaga

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Esther Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

Pastor Amarildo
Tânia Soares (PCdoB)
1 vaga

Clovis Volpi
Fernando Gonçalves

Lfdia Quinan
Nelson Marchezan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

PMOB
Jonival Lucas Junior

Luiz Bittencourt
Maria Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio

PT
Gilmar Machado

Iara Bernardi
Padre Roque

PPB
Antonio Joaquim Araújo

Eurico Miranda
José Unhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgflio Guimarães

PPB
Delfim Netto
João Pizzolatti

Aloizio Mercadante
Carlilo Merss

Ricardo Berzoini

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Wolney Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (POT, PPS)

Djalma Paes
Evandro Milhomen

Clementino Coelho

Givaldo Carimbão

Bloco (PSB, PCdoB)

Herculano Anghinetti (PPB)
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

Luciano Bivar

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Rubens Bueno

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 69051701117012 Fax: 318-2149



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO Roberto Argenta

PHS

1 vaga

Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Carlos Fonseca Jr. (PFL)
3° Vice-Presidente: José Pímetel (PT)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E CONTROLE

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones: 318-6960 a 6989/ 6955 Fax: 318-2150

Antônio Kadir
Félix Mendonça
José Anlbal
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Sebastião Madeira
Silvio Torres
Veda Crussius

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Magno Malta (PST)
Sebastião Madeira

Waffrido Mares Guia
1 vaga

Presidente: Wellington Dias (PT)
1° Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

PT

PPB

PMDB

João Caldas (PT8)
Wigberto Tartuce (PPB)
3 vagas

João Almeida
João Leão

Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Antônio do Valle
João Matos

Salaliel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgflio Guimarães

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

Bloco (PFL, PST)

João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellington Dias

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Wagner Rossi
1 vaga

Dr. Heleno
Expedito Júnior
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
1 vaga

Darci Coelho
Euler Ribeiro

Marcos Cintra
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Osório Adriano

1 vaga

Clovis IIgenfritz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

PMDB

PT

Bloco (PFL, PST)

Armando Monteiro
Germano Rigotto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudafen
Michel Temer
Milton Monti
Pedro Novais

Carlito Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
João Mendes
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Bloco (PSB, PCdoB)

PPB

Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
fetter Júnior
Max Rosenmann (PMDB)

Delfim Netto
Eni Voltolini

Francisco Dornelles
Salomão Cruz

Iberê Ferreira
1 vaga

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Sérgio Miranda

Bloco (PSB, PCdoB) Bloco (PDT, PPS)

2 vagas Gonzaga Patriota
1 vaga

1 vaga Regis Cavalcante

Bloco (PDT, PPS)

João Eduardo Dado (PMDB)
Pedro Eugênio

Emerson Kapaz
Rubens Furlan

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (S. Partido)1

Medeiros
1 vaga

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Francisco Silva (licenciado)

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161

Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Chiquinho Feitosa
João Almeida

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Presidente: Antonio Cambraia (PSOB)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia
Antônio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador 2imbaldi

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abllio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)

Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovair Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Francisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Bloco (PFL, PST)

Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Bitlencourt

Yvonlton Gonçalves

PMOB

Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

PMOB

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

lIdefonso Cordeiro
Ivanio Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

Kátia Abreu
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Carlos Aleluia (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Antonio Feijão (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Lima
Rose de Freitas (PSOB)

Fernando Ferro
Luciano 2ica
Luiz Sérgio

José Janene
Vadão Gomes

Airton Oipp
Clementino Coelho

PT

PPB

Anfbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

Avenzoar Arruda
Jorge Bitlar
Luiz Alberto

Hadoldo Lima (PcdoB)
Romel Anizio

Jandira Feghali

Olimpio Pires
Pedro Pedrossian (PPB)

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Darclsio Perondi
Jonival Lucas Júnior
Jorge Alberto
Rita Camata
Salomão Gurgel (POT)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Orlando Desconsi
Orlando Fantazzini

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini
José Unhares

PT

PPB

Dr. Antonio Cruz
Euler Morais

Itamar Serpa (PSDB)
Jonival Lucas Júnior

Jorge Pinheiro
Marcelo Castro
Waldemir Moka

1 vaga

Ana Corso
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

Almerinda de Carvalho
Ezidio Pinheiro (PSB)

Mirian Reid (PSB)
Pastor Amarildo

José Aleksandro

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

Eber Silva (PST)
Jandira Feghali

Bloco (POT, PPS)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946 Fax: 318-2137

Ivan Paixão
Serafim Venzon

Bloco (PL, PSL)

Alceu Collares
Dr. Hélio

Secretário: Elolzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)

Elias Murad (PSDB)
José Egydio

Sem Partido
Pimentel Gomes (PPS)

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Freire Júnior (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Titulares Suplentes

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
Márcio Matos
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis
1 vaga

Candinho Mattos
Carlos Dunga

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
2 vagas

Bloco (PSDB. PTB)

Bloco (PFL. PST)

Bloco (PDT. PPS)

Bloco (PL, PSL)

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Cabo Júlio
João Tota (PPB)

Pedro Valadares
1 vaga

Giovanni Queiroz
João Sampaio

PT

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello

190r Avelino
João Magalhães

José Chaves
Marcos Lima

Marcus Vicente (PSDB)
Osmar Terra

Pedro Celso
João Coser
Luiz Sérgio

Nilson Moura

PPB

PMDB

Bloco (PFL, PST)

AntÔnio Carlos Konder Reis
Francistônio Pinto

lédio Rosa
Luiz Moreira

Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIderonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Philemon Rodrigues
Robério Araújo

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Carlos Santana
Manoel Vitório
Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Airton Cascavel
Lael Varella (PFl)

Asdrubal Bentes
Damião Feliciano
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Aldone Athayde
Eduardo Campos

Almeida de Jesus

Eurfpedes Miranda

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada

Dino Fernandes
José Carlos Elias

Lúcia Vânia
Nárcio Rodrigues

Nelson Marquezelli

Arnaldo Faria de Sá
OdeImo Leão

1 vaga

Carlos Santana
João Magro

Waldomiro Fioravante

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Almerinda de Carvalho
Damião Feliciano (PMDB)

João Ribeiro
1 vaga

PT

PPB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Vivaldo Barbosa

Alexandre Santos
Candinho Mattos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Lujz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Uno Rossi (PSDB)
Zé Gomes da Rocha

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Medeiros

Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

Antônio Carlos Konder Reis
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Pedro Celso (PT)
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga

Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C. Sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007 FAX: 318-2152

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A. sala 175
Telefones: 318·6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

1 vaga
PTN

José de Abreu

Presidente: Airton Cascavel (PPS)
1° Vice-Presidente: Eurrpdes Miranda (PDT)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

Airton Roveda
Alex Canziani

Suplentes

Affonso Camargo
Basilio Villani

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
1° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares



Bloco (PFL, PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonõ
Mário de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Bloco (PFL, PST)
Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

PMOB

Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

PT
Babá
Manoel Vitório
Marcos Afonso

PPB

Suplentes

Anivaldo Vale
Badu Picanço

Haroldo Bezerra
João Castelo
Márcio Matos

Marinha Raupp

Euler Ribeiro
João Ribeiro
Kátia Abreu

Luisinho
Sérgio Barcellos

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mário de Oliveira
Nair Xavier Lobo

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vittório Medioli

PMOB
Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Hélio Costa
Itamar Serpa (PSOB)
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia

PT
Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Pizzatto

Ney Lopes
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Edison Andrino
Eunfcio Oliveira
Fernando Diniz

Flávio Derzi
Germano Rigotto

Laire Rosado
Lamartine Posella

Marcelo Barbieri
Paulo Lima

José Genoíno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Tilden Santiago
Dr. Benedito Dias
Salomão Cruz

Pastor Amarildo
1 vaga PPB

Bloco (PSB, pedoB)

Socorro Gomes Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin José Antonio Almeida

Cunha Bueno
Lincoln Portela (P8L)
Marcelo Barbieri (PMDB)
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (pOr, PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Eur(pedes Miranda

Bloco (PL, PSL)

Márcio Bittar Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Robério Araújo José Aleksandro Bloco (PDT, PPS)

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998 f 6999 e 6970 Fax: 318-2145

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens Furlan

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Secretária: Walbia Lóra
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266 f 6992 a 6996 Fax: 318-2125

Presidente: Luiza Erundina (PSB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Farraço (PPS)
2° Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Autor: Mesa Diretora

Mattos Nascimento
RObério Araújo

Bloco (PL, PSL)

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

Cabo Júlio
De Velasco

Proposição:

Suplentes

Alberto Goldman
Antonio Feijão
Antonio Kandir

Dr. Heleno
Manoel Salviano
Murilo Domingos

Nelson Otoch
Sérgio Reis

Presidente: Hélio Costa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
2° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Marcus Vicente



Titulares

Antônio Jorge
Bonifácio de Andrada
Feu Rosa
João Castelo
Udia Quinan
Márcio Matos
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Edir Oliveira
Luiz Ribeiro

Osmânio Pereira
Sebastião Madeira

Sérgio Reis
Veda Crusius

2 vagas

Avenzoar Arruda
João Paulo
Professor Luzinho

Almerinda de Carvalho
Edmar Moreira
Pastor Amarildo

PT

PPB

Fernando Ferro
Geraldo Magela

Maria do Carmo Lara

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Secretária: Cláudia Braga T. De Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefone: 318-7958/318-7959 Fax: 318-2889

Gerson Gabrielli
Jaime Martins
José Thomaz Nonô
Ney Lopes
Pedro Bittencourt
Rodrigo Maia

Armando Monteiro
Benito Gama
Gastão Vieira
João Colaço
João Magalhães
Silas Brasileiro

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
Luiz Durão

Zezé Perrella

PMOB

Anlbel Gomes
Jorge Pinheiro

Jurandil Juarez
Laire Rosado

Marcus Vicente (PSDB)
Teté Bezerra

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Pompeo de Mattos
Ricardo Ferraço

Lincoln Portela

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Haroldo Lima
Sérgio Novais

Fernando Coruja
Regis Cavalcante

Eujácio Simões



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 53,
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.

163 E O ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" Secretária: Maria Terezinha Donati

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140ProP9sição: PEC n° 53/99 Autor: Senado Federal

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

Milton Temer (PT)

Bloco (PL, PSL)

PV

Neiva Moreira

Ronaldo Vasconcello

Wellington Dias (PT)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE
Autor: Ubiratan Aguiar

e Outros

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

TItulares

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Biltencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

PMOB

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Paulo Lima
Pedro Novais

PT

Aloisio Mercadante
Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

PPB

Suplentes

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
Zíla Bezerra

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Nelson Proença

Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Geraldo Magela
João Coser

José Pimentel

Proposição: PEC 0076/99

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, P1B)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feijó

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Bittencourt

PFL

Suplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Pedro Chaves
6 vagas

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior

Agneto Queiroz
Alexandre Cardoso

Pedro Eugênio

Eli seu Moura
Herculano Anghinetli

João Pízzolatti

Bloco (PSB, pedoB)
2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
lIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

Avenzoar Arruda

PT

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonõ
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Jorge Bittar



Babá
José Pimentel
1 vaga

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Enio Bacci

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

3 vagas

PPB

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

por
Serafim Venzon

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

PV

Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João ~olaço

José Indio
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

3 vagas

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezldio Pinheiro

PMOB

PT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Barcellos
2 vagas

6 vagas

3 vagas

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

2 vagas

Clemenlino Coelho (PPS) Pedro Eugênio (PPS)
Bloco (POT, PPS)

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318·8790 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 POLfTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Márcio Bittar
1 vaga

Bispo Rodrigues

Proposição: PLP 167100 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice·Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

Anivaldo Vale
Antõnio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagunoos
Xico Graziano
Zila Bezerra

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222~A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, li,

E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Proposição: PEC n° 222/00 Autor: Juquinha e outros
Presidente: Gervásio Silva (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes

Bloco (PFL, PSn

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano

Antõnio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas



Márcio Matos Proposição: PEC 254/00 Autor: Senador Federal e
Paulo Feijó Outros
Sérgio Barros Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

Bloco (PFL, PST)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)

Cleuber Carneiro Costa Ferreira 3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)
Gervásio Silva Expedito Júnior Relator: João Castelo (PSDB)
Gilberto Kassab Neuto Lima Titulares Suplentes
Ivanio Guerra Osvaldo Coelho
Santos Filho Pedro Bitlencourt
Werner Wanderer Pedro Irujo Bloco (PSOB, PlB)

PMOB Antônio Jorge João Leão (PPB)
Anfbal Gomes Norberto Teixeira B.Sá Uno Rossi
Damião Feliciano 5 vagas Chiquinho Feitosa Lúcia Vânia
Edison Andrino João Castelo Ricardo Rique
Marcelo Teixeira José Teles Ricarte de Freitas
Osmar Serraglio Murilo Domingos 3 vagas
Roland Lavigne Nilo Coelho

Paulo Mourão

PT

Fernando Ferro Henrique Fontana
Bloco (PFL, PST)

Luciano Zica Jorge Bitlar Ariston Andrade Cleuber Carneiro
Padre Roque Luiz Sérgio Darci Coelho Costa Ferreira

Jaime Fernandes Jairo Carneiro

PPB Osvaldo Coelho Kália Abreu
Ronaldo Caiado Paes Landim

Dilceu Sperafico Hugo Biehl Wilson Braga Vilmar Rocha
Eni Voltolini Luiz Carlos Heinze
Márcio Reinaldo Moreira Salomão Cruz PMDB

Bloco (PSB, PCdoB) Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima

José Antonio Almeida Gonzaga Patriota Osvaldo Reis
Tânia Soares 1 vaga Pedro Chaves

Teté Bezerra

Bloco (POl, PPS)
1 vaga

Airton Dipp João Sampaio
João Herrmann Neto 1 vaga

Avenzoar Arruda

Bloco (PL, PSL)
João Grandão
Wellington Dias

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

PlN Enivaldo Ribeiro

José de Abreu 1 vaga Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Múcio Sá (PTB)

2 vagas

Pl

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

PPB

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000,
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"

Bloco (POl, PPS)

Clementino Coelho
Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Bloco (PL. PSL)

Eujácio Simões

PHS
Pauderney Avelino (PFL)

Regis Cavalcante
Wolney Queiroz

2 vagas

Marcos de Jesus

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS
POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA
AOS QUADROS DA UNIÃO"

Eurfpedes Miranda

Oscar Andrade

José de Abreu

Bloco (PL, PSL)

PTN

Giovanni Queiroz

Robério Araújo

1 vaga

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC n° 289/00

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice·Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Suplentes

Antonio Feijão
Candinho Mattos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N<> 3GB-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
~ DO ART. 17 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)

Proposição: PEC 308-A/96 Autor: Jandira Feghali
e Outros

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice·Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PFL, PST)

6 vagas

PFL

Bloco (P5DB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feij6
5 vagas

Bloco (PMOB, P5T, PTN)

Antõnio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

Alberto Fraga
5 vagas

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Paudemey Avelino
Sérgio Barcellos

PT

PMOB

Darci Coelho
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Alceste Almeida
Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

3 vagas

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PT

Almerinda de Carvalho
Moroni Torgan

Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, pedoB)

2 vagas

Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
Manoel Vit6rio
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

PPB

Agnaldo Muniz

Bloco (POT, PPS)

Airton Cascavel
Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl



1 vaga

POT

1 vaga José Carlos Coutinho
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

Paulo Braga
Paulo Gouvêa

Pedro Fernandes

João Sampaio Olímpio Pires PT

Jandira Feghali
Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

1 vaga
Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

João Paulo
3 vagas

Philemon Rodrigues José AleksandTo
PPB

Agnaldo Muniz

PPS

1 vaga

Eni Voltolíni
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

PHS POT

Djalma Paes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

1 vaga José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Fernando Coruja

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE Bloco (PL, PSL)

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000, Marcos Cintra (PFL) Eujácio Simões

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO PPS

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE Agnaldo Muniz Regis Cavalcante

NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Bloco (PSOB, PTB)

Proposição: PEC 281/00 Autor: Senado Federal

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSD6)

Titulares Suplentes

1 vaga

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcãntara
Ratae! Guena

Renildo Leal
3 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

PHS

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Vaidivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-6
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

B. Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinotti
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampaio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

PFL

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (licenciada)
Roberto Jefferson

\édio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar

Átila Uns
Chico Sardelli
Jairo Carneiro



Bloco (PMOB, PST, PTN) Titulares Suplentes

Carlos Dunga
FrancistOnio Pinto (PFl)
Glycon Terra Pinto
Luiz Biltencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
1 vaga

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielh
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

Adão Preito
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Pompeo de Mattos

Elcione Barbalho
Moacir Micheletlo

5 vagas

PFL
Gervásio Silva

José Carlos Coutinho
José Mendonça Bezerra

Luis Barbosa
Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrelta

PT
João Grandão

Marcos Afonso
2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

POT

Fernando Coruja

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigolto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima
1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

PFl

PMOB

PSOB

Carlos Alberto Rosado
CleUber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

Alberto Go/dman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

Vanessa Grazziotin

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga PT

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

Milton Temer
Ricardo Berzoiní
2 vagas

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgflio Guimarães

1 vaga

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Fernando Gabeira (PV)

1 vaga

Fax: 318-2140

Felter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

PPB

PTB

POT

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Eurfpedes Miranda
1vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo li. Sala 165-B
Telefone: 318-8437 /8418 Fax: 318-8418

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
10 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Bloco (P50B, PTB)

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares

Proposição: RCP 2/99

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Autor: Sérgio Carvalho e Outros

5uplentes

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Titulares

Alex Canziani
Alexandre Santos
Iris Simões
Léo Alcãntara
Max Rosenmann
Silvio Torres

Darcfsio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo
Ricardo Izar

Suplentes

Bloco (P5DB. PTB)

Basilio Villani
Fernando Gonçalves

Juquinha
Pedro Canedo

Raimundo Gomes de Matos
Veda Crusius

Bloco (PMOB, P5T. PTN)
Antônio do Valle
João Magalhães

Jorge Pinheiro
José Borba

Pedro Chaves
Ricardo Izar

PFL
Bloco (PMOB, P5T, PTN)

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

PFL

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

Expedito Júnior
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha
José Múcio Monteiro

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha
Pedro Celso

PT

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Chico Sardelli

Geraldo Magela
José Genofno

Tânia Soares (pedoB)

PT

Babá
Nilson Mourão

PPB
Almir Sá
Luiz Fernando

POT

2 vagas

João Tota
Salomão Cruz

Eurico Miranda
José Janene

Olimpio Pires

PPB

POT

Herculano Anghinetti
José Janene

João Sampaio

Giovanni Queiroz

Evandro Milhomen

Robério Araújo

Eurfpedes Miranda

Bloco (P5B, PCdoB)
Vanessa Grazziotin

Bloco (PL, PSL)
José Aleksandro

Aldo Rebelo

Luciano Bivar

Bloco (P5B. pedoB)

Eduardo Campos

Bloco (PL. P5L)

Pastor Valdeci Paiva

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7067 1318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE

DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
A CBF E A NIKE

Proposição: RCP 3/99 Autor: Aldo Rebelo e Outros

Presidente: Aldo Rebelo (PcdoB)
1° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSDB)

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11- Sala 151-B
Telefones: 318-843017064/7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR VÁRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A."

Renildo Leal (PTB)
PHS

Francisco Rodrigues (PFL)

Rubens Furlan

Proposição: RCP 5/99

PP5

Regis Cavalcante

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros



Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMOB)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Titulares Suplentes

Presidente: Damião Feliciano (PMOB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: João Coser (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Anivaldo Vale (PSOB)

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Luiz Antonio Fleury
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Corauci Sobrinho
Robson Tuma

PMOB

Alex Canziani
Clovis Volpi

Léo Alcântara
Saulo Coelho

Luiz Durão
Neuton Lima

1 vaga

Augusto Franco
Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Sérgio Reis

Bloco (PFL, PST)
Carlos Alberto Rosado
Francisco Garcia
Roberto Pessoa

PMOB
Damião Feliciano
João Matos
Norberto Teixeira

Clovis Volpi
Eduardo Seabra

Luiz Ribeiro
1 vaga

Cleuber Carneiro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira

João Henrique
José Borba

1 vaga

Lamartine PoseUa João Eduardo Dado
PT

Marcelo Barbieri 2 vagas João Coser Avenzoar Arruda
Roland Lauigne José Pimentel Waldomiro Barancelli Fioravante

PT PPB

Iara Bernardi José Pimentel Augusto Nardes José Janene
Ricardo Berzoini Teima de Souza Luiz Fernando Simão Sessim

PPB

Celso Russomanno Wagner Salusliano
Bloco (PSB, PCdoB)

Cunha Bueno 1 vaga Paulo Baltazar Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)
Bloco (POr, PPS)

Kincas Mattos Aldo Rebelo

Bloco (POT, PPS) Regis Cavalcante Pompeo de Mattos

João Eduardo Dado (PMOB) João Herrmann Neto

Bloco (PL, P5L) Bloco (PL, P5L)
Bispo Wanderval De Velasco

PTN Magno Malta Eujácio Simões

José de Abreu 1 vaga

Secretário: Francisco de Assis Diniz PV
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-8436 Fax: 318·2182 Geraldo Magela (PT) Tânia Soares (PCdoB))

Presidente: Gustavo Fruet (PMOB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
2° Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" - PROEA

Autor: Milton Temer e Outros

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS POSSíVEIS
IRREGULARIDADES ATENTATÓRIAS AOS

PRINCípIOS CONSTITUCIONAIS DA
LEGALIDADE, DA MORALIDADE

ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE,
NAS OBRAS INICIADAS E NÃO CONCLUíDAS

E NOS BENS IMÓVEIS QUE NÃO
ESTÃO SENDO UTILIZADOS,

OU UTILIZADOS INADEQUADAMENTE,
PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL"

Proposição: RCP 15195 Autor: Augusto Nardes e outros

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8786

Proposição: RCP 21/96

Fax: 318-2182



Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Alberto Goldman
Danilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

Bloco (PFL, PST)

João Carlos Bacelar
José Carlos Fonsceca Jr.
Pedro Biltencourt

PMDB

Gustavo Fruet
Rita Camata
Wagner Rossi

PT

Ivan Valente
Milton Temer

PPB

Suplentes

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Ney Lopes
Paes Landim

Rubem Medina

Antônio do Valle
José Borba

José Lourenço

José Pimentel
Ricardo Berzoini

Titulares

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara
Zenaldo Coutinho

Aldir Cabral
Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abflio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

PMDB

Alceste Almeida
3 vagas

PT
Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Haroldo Lima

João Tota
Ricardo Barros

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PDT, PPS)

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

PPB

João Tota
Luiz Fernando

Babá
Ivan Valente

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Nelson Proença (PMDB) José Roberto Batochio Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Socorro Gomes
Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus

PTN

José de Abreu

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-8
Telefone: 318-8429

João Caldas

1 vaga

Fax: 318-2182

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PHS

Neiva Moreira

José Aleksandro

Presidente: Gilberto Kassal> (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÕES E ENVOLVIMENTO
DO SR. JOSÉ AFONSO ASSUMPÇÃO E DO EMBAIXADOR
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS NO EXERCíCIO DE

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRÁFICO DE
INFLUÊNCIAS, OFERECIMENTO DE PROPINAS

(CORRUPÇÃO ATIVA) E ESPECIALMENTE TODAS AS
DENÚNCIAS REFERENTES AO PROJETO SIVAM 

SISTEMA DE VIGILÃNCIA DA AMAZÕNIA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA POlÍTICAS

Proposição: RCP 23/96 Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

Pompeo de Mattos (PDT)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTS)

Bonifácio de Andrada

1 vaga

Fax: 318-2182

Suplentes

André Benassi



Custódio Maltos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengslon
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feij6
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Anivaldo Vale
Dino Fernandes

Fernandes Gonçalves
Júlio Semeghíni

Rafael Guerra
Roberto Jefferson

Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

PMDB

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro

Laire Rosado
Mário de Oliveira
Osmar Serraglio

Paulo Lima
2 vagas

PT

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
EMPRESAS JORNAlÍSTICAS E DE

RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E
IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DÁ

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vica-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genorno
Virgflio Guimarães

PPB

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hol/anda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzalto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, pedoB)

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Bloco (PDT, PPS)

João Sampaio
Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

PMDB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Biltencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luisinho (PST)
Roberto Brant (PFL) (Licenciado)
Viltorio Medioli

PT

Maria Elvira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

PHS

Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas



PPB João Paulo
Professor Luizinho

Antonio Joaquim Araújo José Janene 1 vaga
Oliveira Filho (PSDB) Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano 1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
PTB Herculano Anghinetti

José Unhares
José Carlos Martinez Iris Simões
1 vaga Murilo Domingos

PDT Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

José Genofno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

PPB

3 vagas

PTB

Walfrido Mares Guia

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS)

Bispo Rodrigues

Jandira Feghali

Bispo Wanderval

PDT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Fernando Coruja

Djalma Paes

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7003

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares Suplentes
PFL

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo ti, Sala 129-8
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"

PFL

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

Albérico Filho
Freire Júnior
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgflio
Bonilácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela

PMDB

PSDB

PT

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Gilmar Machado

Proposição: PLP 9/99

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

PMDB

Autor: Poder Executivo

Suplentes

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas



Pedro Chaves
Wilson Santos

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7060

PT

Dr. Rosinha Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Jair Meneguelli
Gilmar Machado Márcio Matos (S. Part.)
1 vaga 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano (Licenciado) Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

Max Mauro Chico da Princesa (PSDB)
1 vaga Walfrido Mares Guia

POT

Alceu Collares Dr. Hélio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

POT

Pauderney Avelino Luciano Pizzatto
Rubem Medina ,Paes Landim
1 vaga Robson Tuma

PMOB

Coriolano Sales Antônio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Nelson Proença Euler Morais
Paulo Lima Flávio Derzi
Pedro Chaves Freire Júnior
Salatiel Carvalho Milton Monti

PSOB

Antonio Cambraia Adolfo Marinho
Antonio Kandir Jovair Arantes
Danilo de Castro Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Nilo Coelho
Narcio Rodrigues Sampaio Dória
Veda Crusius Xico Graziano

PT

Geraldo Magela Carlos Santana
João Coser João Grandão
Ricardo Berzoini José Pimentel
Wellington Dias Milton Temer

PPB
Edmar Moreira Delfim Netto
José Janene Herculano Anghinetti
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Eduardo Paes (Licenciado) Fernando Gonçalves
Rodrigo Maia José Carlos Elias

Remi Trinta

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia (Licenciada)

Paulo Mourão
3 vagas

PSOB

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Djalma Paes

Marcos de Jesus

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

PFL

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
José Carlos Coutinho

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 8/165-B
Telefone: 318-7061

Pompeo de Mattos

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Bloco (P5B, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, P50, P5L)

Djalma Paes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basflio Villani (PSDB)

Eujácio Simões

Enio Bacci

Suplentes

Presidente: Danilo de Castro (P8DB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demas



Titulares

Badu Picanço
Basflio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vitl6rio Medioli

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

AntOnio do Valle
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

5uplentes

Bloco (P5DB, PTB)

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feij6
Rodrigo Maia (PFL)

Bloco (PFL, P5T)

IIdetança Cordeiro
Luis Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

PMOB

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

PT

Fernando Ferro
2 vagas

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
10 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice- Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
TItulares

PFL

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMOB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

PSOB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

Suplentes

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

PPB
4 vagas 4 vagas

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anlzio

Haroldo Lima
Miriam Reid

Airton Dipp
Pedro Eugênio

Bloco (P5B, PCdoB)
Sérgio Miranda

1 vaga

Bloco (POT, PP5)
João Hermann Neto

Olímpio Pires

PPB

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PTB

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

João Caldas
Bloco (PL, P5L)

Eujácio Simões
Nelson Marquezelli
1 vaga

Max Mauro
Nílton Capixaba

PV
Fernando Gabeira 1 vaga POT

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7062/7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 1\ DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, PSL)

Djalma Paes

Coriolano Sales (PMDB)

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Bloco (P5B, PCdoB)

José Antonio Almeida

Enio Bacci

Bispo Wanderval

Autor: Senado FederalProposição: PEC 374/96



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL

Proposição: RCP 22/96 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
20 Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
3D Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares 5uplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Fátima Pelaes
Udia Quinan
Maria Abadia (licenciada)
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
10 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOB, P5T, PTN)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

PT

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga '
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

PMOB

P50B

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

Hermes Parcianello
Wilson Santos (PSDB)

4 vagas

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Miriam Reid

Jandira Feghali

Robério Araújo

Ivan Paixão

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

POT

Dr. Hélio

Bloco (P5B, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

PPS

Regis Cavalcante

Antonio Feijão
Nícias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

Wellington Dias
3 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatli
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

Eber Silva

PT

PPB

PTB

POT

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

4 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anjzjo

Renildo Leal
1 vaga

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-70661318-7055

Bloco (P5B, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga



Bloco (PL, P5T, PMN, P50, P5L)

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta Haroldo Lima

Bloco (P5B, pedoB)

1 vaga

PV

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Bloco (PL, P5L)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

Marcos Cintra (PFL)

Agnaldo Muniz

1 vaga

PV

Sérgio Novais

Rubens Furlan

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPÕE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESfDUOS DE
SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.

Proposição: PL 203/91 Autor: Senado Federal
Presidente: José [ndio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
~ Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Titulares Suplentes

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

5uplentes

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Bloco (P50B, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio

Oanilo de Castro
Iris Simões

José Carlos Elias
Jutahy Junior

Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Silvio Torres

Proposição: PEC 98/99

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNICfplO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Bloco (PMOB, P5T, PTN)
Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francist6nio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. ParI.)
2 vagas

Cezar Schirmer
5 vagas

PFL
Adauto Pereira

Gilberto Kassab
Kátia Abreu

Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

1 vaga
PT

4 vagas

Carlos Mosconi
Clovis Volpi
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano Pizzalto
Neuton Lima
Santos Filho

Bloco (P50B, PTB)

Bloco (PFL, P5T)

Armando Abllio
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
José Coimbra

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Renildo Leal

Rose de Freitas

Cleuber Carneiro
Gilberto Kassab

Jaime Fernandes
José Carlos Aleluia

Laura Carneiro
Mário Assad Júnior

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSOS)
Simão Sessim

Fernando Zuppo

PPB

POT

Telmo Kirst
2 vagas

Eber Silva

Darcisio Perondi
José Borba
José Indio
Ricardo Izar
Saraiva Felipe
1 vaga

PMOB

José Borba
5 vagas



PT PSOB

Ivan Valente
Luciana Zica
Marcos Afonso

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner

PPB

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini

Celso Russomanno
Mário Negromonte (PSDB)

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Iara Bernardi
Marcos Rolim
2 vagas

PT
Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Alexandre Cardoso
1 vaga

Paulo Baltazar
1 vaga Augusto Nardes

Edmar Moreira
Wagner Salustiano

PPS
Celso Russomanno

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Dr. Hélio
Emerson Kapaz

Fernando Coruja
Pedro Eugênio Luiz Antonio Fleury

Roberto Jefferson

PTS

Fernando Gonçalves
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PL, PSL)

José Egydio
José Roberto Batochio

POT
Coriolano Sales (PMDB)

Rubens FurJan (PPS)

PHS

Regis Cavalcante (PPS)

Bloco (PSS, PCdoS)

José Antonio Almeida Aldo Rebelo

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo 11, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140

Sloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares Suplentes

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Suplentes

Airton Cascavel

PPS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice·Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)

Titulares

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer

2 vagas

PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

PMDS

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

4 vagas
Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues

Sloco (PSOB, PTS)

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia (licenciada)



Ricardo Ferraço Nelson Marquezelli Titulares Suplentes
Rodrigo Maia Paulo Kobayashi
Salvador Zimbaldi Romeu Queiroz PFL
Walfrido Mares Guia Zenaldo Coutinho

Bloco (PMDB, PST, PTN) Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Jaime Martins Francisco CoelhoHermes Parcianello 7 vagas
Laura Carneiro IIdefonço CordeiroJorge Pinheiro
Leur Lomanto (PMDB) João MendesMarçal Filho
Paes Landim José Carlos Fonseca Jr.Marcelo Barbieri
Paulo Magalhães Sérgio BarcellosMaria Elvira
Vilmar Rocha 1 vagaNelson Proença

Pinheiro Landim

PFL
PMDB

Arolde de Oliveira Francisco Rodrigues Darcfsio Perondi Cezar Schirmer
Corauci Sobrinho KátiaAbreu Edison Andrino Germano Rigotto
Gerson Gabrielli Moroni Torgan Elcione Barbalho Maria Elvira
Luciano Pizzatto Paulo Marinho Luiz Bittencourt 3 vagas
Paulo Octávio Zezé Perrella Rita Camata
Rubem Medina José Carlos Fonseca Jr. 1 vaga
Vic Pires Franco 1 vaga

PSDB
PT Adolfo Marinho Custódio Mattos

Jorge Bitlar 4 vagas Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Professor Luizinho Carlos Mosconi João Almeida
2 vagas Luiz Carlos Hauly Mareio Fortes

Paulo Kobayashi Ricardo Ferraço
Zulaiê Cobra Saulo Pedrosa

PPB

Cunha Bueno Celso Russomanno PT

Eliseu Moura Yvonilton Gonçalves Gilmar Machado Eduardo Jorge (Licenciado)
Wigberto Tartuce 1 vaga João Paulo Virgflio Guimarães

José Genorno 2 vagas

POT Milton Tamar

Dr. Hélio Luisinho

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

1 vaga 1 vaga
Cunha Bueno Augusto Nardes
Fetler Júnior Júlio Redecker (Licenciado)

Bloco (PL, PSL) Nelson Meurer Nelo Rodolfo (PMDB)

Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva
PTB

PPS Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves

Emerson Kapaz Pedro Eugênio
Eduardo Seabra Magno Malta

PV por
Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT) Neiva Moreira 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

COMiSSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Haroldo Lima

Bispo Wanderval

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
PV

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Fernando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"

Wolney Queiroz

João Caldas

Ariston Andrade (PFL)

Bloco (PL, PSL)

PHS

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

1 vaga

Autor: João Leão e OutrosProposição: PEC 57/99

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice·Presidente: Paulo Braga (PFL)
2" Vice·Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo /- Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318·7064 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abflio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

B. Sá
Claudio Cajado (PFL)

Inaldo Leitão
José Teles

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feij6

2 vagas

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
,Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Cleuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz Nonô
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

PMDB

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

PT

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgllio Guimarães

PPB

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

Marcos Afonso
Wellington Dias

Ary Kara
Simão Sessim

Dui/io Pisaneschi

PMDB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Luiz Durão
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Vicente
Zulaiê cobra

1 vaga

João Coser
1 vaga

Almir Sá
João Tota

1 vaga

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (P5B, PCdoB)

Dr. Hélio Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Djalma Paes
Tânia Soares

Uncoln Portela João Caldas

Pimentel Gomes

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·6
Telefone: 318·7062/7061 Fax: 318·2140



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS" Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, pavimento Superior, sala 165-B
Telelone:318-7555 Fax: 318-2140

Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira

Ronaldo Vasconcellos

Fernando Gabeira

Bloco (PL, PSL)

PV

Paulo José Gouvêa

Marcos Rolim (PT)

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Conlúcio Moura (PMDB)

Titulares

Bloco (PFL, PSn

Proposição: PL 3.198/00 Autor: Paulo Paim
Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: AJmerinda de Carvalho (PPB)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Nelson Trad
Rose de Freitas

4 vagas

Átila Uns
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

PMOB

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Uno Rossi
Marísa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJ ETO DE LEI N° 3.198, DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM

FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA EJOU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Celcita Pinheiro
IIderonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

Suplentes

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odllio Balbinotti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

Wilson Santos
1 vaga

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PT

PMDB

Iara Bernardi
João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Alonso

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Padrosa
Xico Graziano

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatto
Mário Assad Júnior

Alberto Fraga
Conlúcio Moura
Darcfsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletto
Si/as Brasileiro

Felter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurilio Ferreira Uma
Osmar Terrai

Alceste Almeida
Nair Xavier Lobo

4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Aldo Arantes
1 vaga

Vanessa Grazziotin
1 vaga

Gi/mar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

Carlos Santana
Manoel Vitória

Paulo Paim

Emerson Kapaz
Pompeo de Maltos

Bloco (POT, PPS)

Alceu CoBares
Márcio Bitlar

PPB
Almerinda de Carvalho
José Unhares
Pastor Amarildo

3 vagas



Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Agnelo Queiroz
Tânia Soares 1 vaga

Bloco (POT, PP5)

Alceu Col/ares Dr. Hélio
Ivan Paixão Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela Marcos de Jesus

PV

Fernando Gabeira 1 vaga

Suplentes

Alberto Fraga
Freire Júnior

Angela Guadagni
Carlito Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Paulo Mourão

Walfrido Mares Guia
3 vagas

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

PT

POT

PPB

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Euler Morais
Marçal Filho

Fernando Coruja Dr. Hélio

Bloco (PSB, pedoB)

Djalma Paes Alcione Alhayde

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Robério Araújo

PPS
1 vaga 1 vaga

PHS
Roberto Argenta 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO

JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,
QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO

PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSDB. PTB)

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

Proposição: PL 2.186/96

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Linhares

Secretário (a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kália Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Part.)

Roland Lavigne (PMDB)

Bloco (PSDB, PTB)

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

PFL

Bloco (PMOB. P5T, PTN)

Darclsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Si las Brasileiro
Teté Bezerra
Themlstocles Sampaio

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos



Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themlstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

PFL

Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Titulares
PFL

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

Suplentes

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Abelardo Lupion
Darci Coelho
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Jaime Fernandes
José Carlos Coutinho

José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian

Ursicino Queiroz

PMOB
João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

PT

Ivan Valente
João Grandão

Luciano Zica
1 vaga

PSOB
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
2 vagas

Anivaldo Vale
Basflio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

PPB

Roberto Balestra
Salomáo Cruz
Vvonilton Gonçalves (PFL)

POT

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

4 vagas

Fernando Coruja Miriam Reid

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva

1 vaga

Marcos de Jesus

PPB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

PPS PTB

Emerson Kapaz

PHS
Ronaldo Vasconcellos (S. ParI.)

Rubens Furlan

1 vaga

DuiJio Pisaneschi
1 vaga

2 vagas

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

POT

Fernando Coruja 1 vaga

Paulo José Gouvâa De Velasco

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Clemenlino Coelho (PPS) 1 vaga

Pedro Eugênio

PPS

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Rubens Bueno

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FAL~NCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO ?O DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDS)
Titulares Suplentes

PFL

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

Suplentes

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

Paulo José Gouvêa

PFL

PPS

PMDB

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Gonzaga Patriota

Cabo Júlio

Ayrton Xerêz (Licenciado)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQU ELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mat10s Nascimento (PST)
2° Vice·Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

Jair Bolsonaro
2 vagas

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

Carlos Santana
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino
Wellington Dias

PT

PPB

PSDB

PMDS

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Luiz Biltencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Genofno

Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

Luiz Antonio Fleury

PTS

por

Roberto Jefferson

Jorge Alberto
Mat10s Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima
2 vagas

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Eurlpedes Miranda Wanderley Martins



PSOB

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Javair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1° Vice-Presidente: Basflio ViUani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Elíseu Resende (PFL)

Titulares

PFL

Suplentes

PT

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

4 vagas

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
lldefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

PMOB
PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darclsio Perondi
Lamartine Poselia

Múcio Sá
Ricardo Izar

PTB
PSDB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Sflvio Torres

AJex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
PT

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo li, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PL, P5T, PMN, PSO, P5L)

1 vaga

1 vaga

Almeida de Jesus (Licenciado)

PV

Bloco (P5B, PCdoB)

Airton Cascavel

Carlos Santana João Coser
Pedro Celso Luiz Sérgio
Teima de Souza 2 vagas
Weltington Dias

PPB
Almir Sá Francisco Silva (PST)
Ary Kara Júlio Redecker
1 vaga Telmo Kirst

PTB

Dumo Pisaneschi 1 vaga

POT
Ollmpio Pires 1 vaga

Eujácio Simões

Jandira Feghali

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Cabo Júlio

Regis Cavalcante

José Antonio Almeida

Autor: Poder Executivo

PPS

Almeida de Jesus (Licenciado)

Sérgio Novais

1 vaga

Proposição: PL 1.615/99
Presidente: João Henrique (PMOB)



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

PFL

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (P FL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

PP5

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, P5L)

Almeida de Jesus (Licenciado)João Caldas

Jandira Feghali

Pedro Eugênio

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Autor: Poder Executivo

PMDB

Proposição: PEC 136/99

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmãnio Pereira (PSDB)
Osmar Serraglio

PSDB
Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

PPB
Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

POT

Fernando Coruja

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Armando Ab llio Jaime Martins Luiz Durão
Confúcio Moura José Carlos Aleluia Níce Lobão

Salatiel Carvalho José Thomaz Nonô Paulo Braga
3 vagas Kátia Abreu Robson Tuma

Luciano Cas tro Wilson Braga
Paes Landim 1 vaga

André Benassi
B. Sá PMDB

Fátima Pelaes
Mário Negromonte Cezar Schirmer Freire Júnior

Ronaldo Cezar Coelho Gastão Vieira Marçal Filho

1 vaga Hélio Costa Osvaldo Biolchi
Jorge Alberto Osvaldo Reis
Jorge Wilson Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar 1 vaga

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

PSDBProfessor Luizinho
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Santos

Edmar Moreira Helenildo Ribeiro Dr. Heleno

Jair Bolsonaro Léo Alcântara Jutahy Júnior

Ricardo Barros Raimundo Gomes de Matos Uno Rossi
Saulo Pedrosa Marcus Vicente
Vicente Arruda Nicias Ribeiro

Antônio Jorge
PTNelson Marquezelli

Geraldo Magela Henrique Fontana
3 vagas José Genorno

1 vaga
2 vagas



Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

PPB

Gerson Peres
Romel An(zio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Jorge Tadeu Mudalen
Luisinho
Pinheiro Landim
1 vaga

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

PSDB

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PTS

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Elias Murad
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Mário Negromonte

Osrnânio Pereira
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
1 vaga

PDT

Eurfpedes Miranda Fernando Coruja PT

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Marcos Rolim
Orlando Fantazzini

José Pimentel
Nelson Pellegrino

Wellington Dias
1 vaga

Bloco (PSS, PCdoB) PPB

Alexandra Cardoso

PPS

Dr. Evilásio (Licenciado) Ary Kara
Gerson Peres
Luiza Erundina (PSDB)

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho (PSDB)

1 vaga 1 vaga PTB

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DESEUSTRABALHOS,OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° 00 ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Wanderley Martins (PFL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

POT

PPS

Cabo Júlio

Neiva Moreira

Dr. Evilásio (Licenciado)

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Emerson Kapaz

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho

Gervásio Silva
Mário Assad Júnior

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PMDB

João Colaço
João Magalhães

João Carlos Bacellar
José Carlos Fonseca Jr.
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POUTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

TItulares
PFL

Francisco Rodrigues
lldefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PMDB

Suplentes

Deusdelh Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

Proposição: PL 2.763/00

Presidente: Rodrigo Maia (prB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMOB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Alceste Almeida
Carlos Dunga (PTB)
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Freire Júnior

PSOB
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

PT
Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PPB

6 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

4 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzallo
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Candinho Maltos

Oino Fernandes (PPS)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

PMOB
Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Murilo Domingos

Neiva Moreira

PTB

POT

João Tota
2 vagas

Nelson Marquezelli

Serafim Venzon

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

PT

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/ 165-B
Telefone: 318-7066

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões
Bloco (P5B. PCdoB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar

PP5

1 vaga

1 vaga

Cabo Júlio

Airton Cascavel

Eliseu Moura
En; Voltol;n;
Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Ivan Paixão
João Sampaio

Ronaldo Vasconcellos

PPB

Dr. Benedito Dias
Felter Júnio

João Pizzolatti

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)
Olimpio Pires

Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues



Dajalma Paes (PSB)
PHS

1 vaga
Luciano Bivar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI ~ 3.846, DE 200'0,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

Bloco (PSOB. PTB)

José de Abreu

Proposição:

PTN

1 vaga

Autor: Miro Teixeira

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcãntara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Bloco (PFL, PST)

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

PMOB
Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

PFL
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Laura Carnero
Sérgio Barcellos

PT
Jair Meneguelli
Ricardo Berzoini
Teima de Souza

PPB

José Genorno
Orlando Fantazzini

Paulo Delgado

PT
Marcos Rolim

PPB

Luis Carlos Heinze

Nilmário Miranda

1 vaga

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Simão Sessim

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Bloco (POT, PPS)

Augusto Nardes
Pedro Corrêa

Simão Sessim

Gonzaga Patriota
1 vaga

Miro Teixeira

Pedro Valadares

De Velasco

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

Neiva Moreira

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Airton Cascavel
Dr. Hélio

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 fax: 318-2140



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

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"

Proposição Autor: Paulo Octávio Proposição: Autor: Gilmar Machado

Hélio Costa Jorge Pinheiro
Osmânio Pereira (PSDB) Luiz Bittencourt

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

João Almeida Alberto Goldman
Uno Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Suplentes

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Raimundo Santos
ReginaJdo Germano

PT

Suplentes

Benito Gama
Costa Ferreira

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

PFL

Aracely de Paula
Jaime Martins

PT

Gilmar Machado

1 vaga

PPB

POT

João Grandão

Pastor Amarildo

Pedro Celso

Edmar Moreira

Olimpio Pires

1 vaga
Dr. Hélio José Roberto Batochio

PPB Bloco (PSB, PCdoB)

Herculano Anghinettí
Agnelo Queiroz Tânia Soares

por PV

Wanderley Martins Fernando Gabeira Luiz Alberto (PT)

Secrelário(a): Marcos F=igueira de Almeida

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165·B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A

RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E

AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Proposição: PL n° 4.842/98 Autor: SENADO FEDERAL



Presidente: Zezé Perrella (PFL)
10 Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

PV

Fernando Gabeira Marcos Rolim

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·7056

Bloco (PSOB, PTB)
B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
Wilton Santos
2 vagas

Euler Ribeiro
José Thomaz NonO
Luciano Pizzatto
Neuton lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

João Grandão
3 vagas

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Pompeo de Mattos

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

José Múcio Monteiro (PFL)
lidia Quinan

Max Mauro
Sérgio Carvalho

2 vagas

Bloco (PMOB,PST,PTN)

7 vaga(s)

PFL

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

PPB

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

POT

Dr. Hélio

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL

Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

PMOB

Henrique Eduardo Alves (licenciado)

PSOB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8430

Bloco (PSB, PcdoB)

Vanessa Grazziottin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

Emerson Kapaz

PPS

1 vaga

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

Autor: Presidnete

Suplentes



Suplentes

PFL
Jaime Martins

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMDB

Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO. PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Ricardo Ferraço

PV
Fernando Gabeira

POT
Pompeo de Mattos

Secretário (a): Liliane
Local: Ala C sala T04, Anexo II
Telefone: 318-7592/318-7596

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares
Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Armando Abllio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)

Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Ojalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTS)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMOB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Linhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcelo Teixeira (PMOB)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSOB)
Milton Andrade (PFL)
Mucio Sá (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTS)
Nilo Coelho (P8DB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMOB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMOS)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (P8DB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSOB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)
Saulo Pedrosa (PSDS)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
TeIma de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8

Telefone: 318-7060



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E INFORMAÇAo

COORDENAÇAO DE PUBLlCAÇOE::i

TíTULOS PUBLICADOS - 2001-_._----_.._,------_..._-_..~---~-

ISBN: 85-7365-180-ô

R$1,10

DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI; COLETÂNEA
DE TEXTOS DA 1" CONFERÊNCIA NACIONAL DE

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

r"-~'-:~:~:'....-. ""1
. --I,.,

.: '~Fi.D·~ (I·..·· . DesDitoS ;xJrc oi
i 'Século XXI. t
~ ~ c:oi li rÃ,.tt'Jo. oa.: :'~'~':-")~~"~

\ LO' .,('..... r'..... l.I...:; ~I.,.". 4

.: ~,~. ":'~l!~'O': "t~~·t

.', :':-',,·1
t_~. ..~,..... ~._,~_i
ISBN: S!i·7:J65-14B·2

R$ 41,80

---_.~---_.---~----

MAJORAÇÃO DAS TARIFAS PORTUARIAS

ISBN: 85-7365-173-3

R$ 3,30

MANDATO EM NOTíCIA, O : A DIVULGAÇÃO
OFICIAL DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

Esgotado

RELATÓRIO FINAL ...COMISSÃO EXTERNA...
MORTE DO EX·PRESIDENTE JUSCELINO

KUBITSCHEK

FISCALIZAÇÃO DO FUNDEF : CARTILHA
-.-.~.-~.: .,,'" "o J

~~~'t~~tl;'"1

ISBN: 85·7365-171-7

R$ 2,20
I
ISBN:

~:~0é~\~
,,,,,~".~:I. t ;~~. I

..1 ~t. .
115·7365-167-9

R$ 2,20

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coornenação de PubllcaçOes. Telefone: (061) 318-6864_ E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001__~__~ ."~ ' '16 _

QUESTÃO INDíGENA: HOMENAGEM AO DIA DO
íNDIO

85-7365-161·X

R$ 2,20

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2000: BRASIL 500
ANOS: DESCUBRA 05 DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-152-0

R$ 7,70

CRISE NO SETOR DA BORRACHA, A

R$ 3,30

POLICIA E OS DIREITOS HUMANOS, A (2. ed.)

.J't...
""'T"'!'f7t7:;trn"

h.)U., 1 ~ !:, ;_t.....
!'f"Y; iHJ·\,\·\i-":{>'';'

.-"'.... ~,... .,.- ~." ...
......;'i ""' ,- ~

ISBN: 85·7365-166-0

R$ 3,30

CONFERÊNCIA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS, V : BRASIL 500 ANOS: DESCUBRA

OS DIREITOS HUMANOS
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ISBN: 85-7365·157·1

R$8,80

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR (2. ed.)

ISBN: 85·7365-153·9

R$ 7,70

Locais de venda: Mldla Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da C~mara dos Deputados. Telefones: (061) 318·647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedl@camara.gov.br
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TíTULOS PUBLICADOS - 2001_. u: 1 ..... __

JUROS 8ANCÁRIOS

ISBN: 85-7365-150-4

R$4,40

COLAPSO ENERGÉTICO ND BRASIL E
ALTERNATIVAS FUTURAS

ISBN: 85-7365-141-5

R$4,40

ENCONTRO DAS ÁGUAS

ISBN: 85-7376·146-6

R$ 2,20

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2001 "VIDA
SIM, DROGAS, NÃO'" : SESSÃO SOLENE

ISBN: 65-7J65-15B-X

R$ 2,20

HOMENAGEM AOS ATLETAS PARAOLIMPICOS
DO BRASil
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ISBN: 85-7365-147-4

R$1,10

LOB E LEI DO FUNDEF

ISBN: 65-7365-142-3

R$2,20

LUl;é;\i:; lItl vtlllllil: MIlita livraria. Eu. Prlnclpal e Anexo IV Oa camara Oos Deputaoos. Telefones: (U01) ::l1lS-ti417/7271.
InformaçOes: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 316-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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EDiÇÃO DE HOJE: 364 PÁGINAS


