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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
NSl 186, DE 2000
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à "Rádio Treze de Junho
S.A.", atualmente denominada "Rádio Treze de Junho Ltda.", para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Mantena, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 30 de julho de 1992, que renova a
concessão outorgada à "Rádio Treze de Junho S.A.", atualmente denominada "Rádio Treze de Junho Ltda.",
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 16 de julho de 1989, sem direito de exclusivIdade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Mantena, Estado de Minas Gerais.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de outubro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
NSl187, DE 2000
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à "Rádio Tupi Ltda.", antiga
"Rádio Universo Ltda.", para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n!!, de 10 de junho de 1996, que renova por
dez anos, a partir de 12 de maio de 1994, a concessão outorgada à "RádiO Tupi Ltda.", antiga "Radio Universo
Ltda.", para explorar, sem direito de exclusividade, serviço. de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de outubro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
NSl 188, DE 2000
Aprova o ato que autoriza a "Associação da Rádio Comunitária Alternativa
FM" a executar serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Guaratuba, Estado
do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n!! 95, de 30 de julho de 1999, que autoTlza a
"Associação da Rádio Comunitária Alternativa FM" a executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Guaratuba, Estado do Paraná.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de outubro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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SUMÁRIO
1 - ATA DA 1831 SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA 21
SESSÃO LE~SLATIVA ORDINÁRIA, DA 51'
LEGISLATURA, EM 17 DE OUTUBRO DE 2000

1- Abertura da 8888io
11 - leitura e assinatura ela ata da sessão
anterior
111 - leitura do expediente
MENSAGENS
Ng 1.438/2000 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso Nacional autorizações para executar serviços de radiodifusão comunitária nas entidades
que especifica.
Ng 1.43912000 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso Nacional autorizações para executar serviços de radiodifusão comunitária nas entidades
que especifica...............
Ng 1.44012000 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso Nacional autorizações para executar serviços de radiodifusão comunitária nas entidades
que especifica.
Ng 1.44112000 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso
Nacional renovação ele permissões para explorar
serviços de radiodifusão sonora nas entidades que
especifica.

50649

50650

50650

50651

Ng 1.44212000 - Do Poder Executivo, submetendo aos membros do Congresso Nacional o texto
dos Atos Rnais da Cordarência de PIen~tenciários,
Minneapolis, 1998, que alteram a Constituição e a
Convenção da UIT..................................................

50651

AVISO
Ng 54612000 - Do Senhor Pedro Sampaio
Malan, Ministro da Fazenda, acusando o recebilTlMto do Ofício SGMIP ~ 76912000.......................

50651

OFfclOS
Nll 1.42212000 - Do senhor Senador Nabor
Júnior, Primeiro-Secretário em exercício, do Senado Federal, encaminhando à revisão da Câmara
dos Deputados o Projeto de Lei do Senado ng

17/20OQ-Complementar (PLC n2 155/2000, na
Câmara dos Deputados)
.
Ng 1.87212000 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado Paulo Gouvêa para integrar como 211
Vice-Presidente a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
,.............

50652

Ng 1.925/2000 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado Jorge Khoury para ocupar o cargo de Presidente da Comissão de Finanças e Tributação.......

50653

Ng 1.931/2000 - Do Senhor .Deputado
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado José Rocha para integrar a CPI destinada a
"apurar a regularidade do contrato celebrado entre
a CBF e a Nike", em substituição ao Deputado
Neuton Lima.

50653

Ng 50212000 - Do Senhor Deputado GaddeI Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDBlPST/PTN, indicando o Deputado Júlio
Delgado para integrar a CPI destinada a "apurar
a regularidade do contrato celebrado entre a
CBF e a Nike".

50654

Nl! 491/2000 - Do Senhor Deputado Pedro
Novais, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN, comunicando que o Deputado
Igor Avelino passa a integrar a Comissão de Agricultura e Política Rural...........................................

50654

Ng 49212000 - Do Senhor Deputado Pedro
Novais, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN, comunicando que o Deputado
Igor Avelino passa a integrar a Comi~são de Viação e Transportes.

50654

Ng 298/2000 - Do Senhor Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT, indicando os Deputados
Dr. Hélio e José Roberto Batocl}io para integrarem a Comissão Externa destinada a "acompanhar a realização das oito auãências preparatórias
da I Conferência Ml,Indial de Combate ao Racismo, Xenofobia e Intolerâncias correlatas a realizar-se em agosto de 2001, na África do Sul". .......

50654

Nll 299/2000 ..,.. Do Senhor Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT, indicando 0$ Deputados
Airton Dipp e José Roberto Batochio para inte-
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grarem a Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nll 3/99.
N1I300/20oo - Do Senhor Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT, indicando os Deputados José
Roberto Batochio e Dr. Hélio para integrarem a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL
Il
n 3.198/2ooo
;...............................................
NII 301/2000 - Do Senhor Deputado Miro Teixeira, Líder do PDr, indicando os Deputados Dr.
Hélio e Pompeu de Mattos para integrarem a Comissão Especial destinada a estudar a problemática do Sistema Financeiro de Habitação.
NII 291/2000 - Do Senhor Deputado João
Pizzolatti, Vice-Presidente no exercício da Presidência, da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, comunicando que a referida Comissão
apreciou o PL nIl2.37:~/2oo0.

50654

que a referida Comissão aprovou o PL nll
2.973/2000.

50655

NII 148/2000 - Do Senhor Deputado Manoel
Castro, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL nll 809-A/99..............................
NII 243/2000 - Do Senhor Deputado Jorge

50655

Alberto, Primeiro Vice-Presidente, no exercício
da Presidência da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL nIl 2.054/99.........................
MENSAGENS

50655

Mensagem nll 1.416, de 2000 (Do Poder
Executivo) - Solicita a retirada do Projeto de Lei
n2 1.147, de 1988, que "Modifica a Lei nll 6.385,
de 7 de dezembro de 1976", enviado à Câmara
dos Deputados com a Mensagem nll 473, de

NII 2s2I2ooo _- Do Senhor Deputado João
Pizzolatti, Vice-Presidente no exercício da Presidência, da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, comunicando que a referida Comissão
apreciou o PL nll 2.820/2000.

50655

NII 293/2000 - Do Senhor Deputado João
Pizzolatti, Vice-Presidente no exercício da Presidência, da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, comunicando que a referida Comissão
apreciou o PL n2 1.477-AI99.

50655

1988......................

50656

NII 281/2000 - Do Senhor Deputado-Gilmar
Machado, Presidente em exercício, da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, comunicando
que a referida Comissão aprovou o PL nIl 2.219/99.

50656

NII 28412000 - Do Senhor Deputado Gilmar
Machado, Presidente em exercício, da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, comunicando
que a referida Comissão aprovou, com substitutivo,
o PL n1l 283199 e apensados.

50656

NII 286/2000 - Do Senhor Deputado Gilmar
Machado, Presidente em exercício, da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, comunicando
que a referida Comissão aprovou o PL n~ 2.252199.

50656

NII 287/2000 - Do SenHor Deputado Gilmar
Machado, Presidente em exe'rcício, da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, comunicando

50657

50657

50657

50658

nll

NII 295/2000 - Do Senhor Deputado Rubem Medina, Presidente em exercício, da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL nll
3.08212000.

NII 286-A/2000 - Do Senhor Deputado Gilmar Machado, Presidente em exercício, da Comissão de Educação, Cultura e Despprto, comunicando que a referida Comissão aprovou o PL
n2 2.900/2000
:
:.................
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1.421, de 2000 (Do Poder
Mensagem
Executivo) - Solicita a retirada do Projeto de Lei
n2 3.528, de 2000, que "Altera dispositivos da Lei
nll 9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades
relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências", enviado à Câmara dos Deputados com a
Mensagem nll 1.223, de 2000
.

50658

TVR
TVR n!! 308, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem n!! 1.419/2000 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
do Decreto de 29 de _setembro de 2000, que renova a concessão da Empresa de Comunicação
Sampaio Ltda., originariamente outorgada à Rádio Educadora Sampaio Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, a partir de 1li de maio de
1994,-sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
..
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas

50659

TVR nll 309, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nll 1.419/2000 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
do Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova a concessão da Rádio Anhangüera S/A
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de
111 de novembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás....

50664 .

ll

50656

TVR n 310, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nll 1.419/2000 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
do Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova a concessão da Rádio Riviera Ltda., para
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explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1
a concessão da Difusoras de Pernambuco Ltda.,
de novembro de 1993, sem direito de exclusividaoriginariamente outorgada à Empresa Jornal do
de, serviço de radiodifusão sonora em onda máComércio S/A, para explorar, pelo prazo de dez
dia, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
50669
anos, a partir de 111 de novembro de 1993, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
TVR nl! 311, de 2000 (Do Poder Executivo)
_ Mensagem nl21.4191.2OOO _ Submete à apreciação
sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
do Congresso Nacional o ato constante do
Estado de Pernambuco.
50699
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova
ll
TVR n 317, de 2000 (Do Poder Executivo)
a concessão da Rádio Buriti Ltda., originariamen- Mensagem nll 1.419/00 - Submete à aprete outorgada à Rádio Difusora Brasileira S/A.,
ciação do Congresso Nacional o ato constante
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de
do Decreto de 29 de setembro de 2000, que re·
111 de maio de 1994, sem direito de exclusividanova a concessão da Difusoras de Pernambuco
de, serviço de radiodifusão sonora em onda méLtda., originariamente outorgada à Empresa Jordia, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás. ..... 50674
nal do Comércio S/A, para explorar, pelo prazo
de dez anos, a partir de 11! de novembro de 1993,
TVR n1!312, de 2000 (Do Poder Executivo)
sem direito de exclusividade, serviço de radiodi- Mensagem nll 1.419/2000 - Submete à aprefusão sonora em onda média, na cidade de Pesciação do Congresso Nacional o ato constante
queira, Estado de Pernambuco
. 50707
do Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova a concessão da Sociedade Mineira de RaTVR nll 318, de 2000 (Do Poder Executivo)
diodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
Mensagem
nll 1.419/00 - Submete à apreanos, a partir de 111 de novembro de 1993, sem
ciação do Congresso Nacional o ato constante
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
do Decreto de 29 de setembro de 2000, que resonora em onda média, na cidade de Juiz de
nova a concessão da Fundação Emissora Rural
Fora, Estado de Minas Gerais.
50679
a Voz do São Francisco para explorar, pelo prazo
ll
TVR n 313, de 2000 (Do Poder Executivo)
de dez anos, a partir de 111 de novembro de 1993,
- Mensagem nl2 1.4191.2000 - Submete à apreciação
sem direito de exclusividade, serviço de radiodido Congresso Nacional o alO constante do Decrefusão sonora em onda média, na cidade de Peto de 29 de setembro de 2000, que renova a controlina, Estado de Pernambuco
.. 50712
cessão da Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
TVR nll 319, de 2000 (Do Poder Executivo)
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de
- Mensagem nll 1.419100 - Submete à apreciação
111 de maio de 1994, sem direito de exclusividade,
do Congresso Nacional o ato constante do
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova
na cidade de Apucarana, Estado do Paraná. ......... 50684
a
concessão da Rádio Clube de Pernambuco S/A
TVR nll 314, de 2000 (Do Poder Executivo)
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de
- Mensagem nll1.419/00 - Submete à apreciação
111 de maio de 1993, sem direito de exclusividado Congresso Nacional o ato constante do
de, serviço de radiodifusão sonora em onda méDecreto de 29 de setembro de 2000, que renova
dia, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. 50717
a concessão da Rádio Cidade de Curitiba Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de
TVR n1l 320, de 2000 (Do Poder Executivo)
111 de maio de 1994, sem direito de exclusivida- Mensagem nll 1.419/00 - Submete à apreciade, serviço de radiodifusão sonora em onda méção do Congresso Nacional o ato constante do
dia, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. ...... 50689
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova
a
concessão da Rádio Tamandaré S/A para ex1l
TVR n 315, de 2000 (Do Poder Executivo)
plorar,
pelo prazo de dez anos, a partir de 111 de
ll
- Mensagem n 1.419100 - Submete à apreciação
maio de 1993, sem direito de exclusividade, serdo Congresso Nacional o ato constante do
viço de radiodifusão sonora em onda média, na
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova
cidade de Recife, Estado de Pérnambuco
. 50722
a concessão da Rádio Jaguariaíva Ltda., para
11
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1
TVR nll 321, de 2000 (Do Poder Executivo)
de novembro de 1993, sem direito de exclusivida- Mensagem nll 1.419100 - Submete à apreciação
de, serviço de radiodifusão sonora em onda médo Congresso Nacional o ato constante do
dia, na cidade de Jaguariarva, Estado do Paraná. 50694
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova
TVR n1l 316, de 2000 (Do Poder Executivo)

- Mensagem nl2 1.419100 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova

a concessão da Sociedade Rádio Emissora Con'tinental do Recife Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, a partir de 111 de novembro de 1993,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
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fusão sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.

50728

n2

TVR
322, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem n2 1.419/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova a concessão da Rádio Cultura Fluminense Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 12 de
novembro de 1993, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro...
TVR n2 323, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem n 2 1.419/00 - Submete à apreciação do Congress<;> Nacional o ato constante do
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova
a concessão da S/A Rádio Tupi para explorar,
pelo prazo de dez anos, a partir de 19 de maio de
1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do
..
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
TVR n2 324, de 2000 (Do Poder Executivo)Mensagem n2 1.419/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a concessão da Rádio Rural de Concórdia Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 12 de novembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina........

50733

TVR n2 326, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem n2 1.419/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova
a concessão da Rádio Cultura de Araçatuba
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, a
partir de 12 de novembro de 1993, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusã9 sonora em
onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de
,
.
São Paulo
TVR nll 327, de 2000 (Do Poder' Executivo)
- Mensagem n2 1.419/00 - Submete ~: ~reciação
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 29 de seterhbro de 2000, que renova a
concessão da Rádio' Educadora de Campinas

50758

TVR n9 328, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem n9 1.419/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova
a concessão da Rádio Emissora Convenção de
!tu S/C Ltda., originariamente outorgada à Rádio
Emissora Convenção de Itu S/A, para explorar,
pelo prazo de dez anos, a partir de 19 de novembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci..
dade de Itu, Estado de São Paulo

50763

TVR n 329, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 1.419/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova
a concessão da Rádio Diário de Mogi Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 19
de maio de 1993, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São
Paulo
.

50769

TVR n9 330, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 1.419/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova
a concessão da Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., originariamente outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, para explorar, pelo prazo
de dez anõs, a partir de 19 de novembro de 1993,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São
..
Paulo, Estado de São Paulo

50774

9

50738

50743

n2

325, de 2000 (Do Poder Executivo)
TVR
- Mensagem n2 1.419/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova
a concessão da Rádio Cultura AM S/A., originariamente outorgada à Rádio Anita Garibaldi S/A,
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de
12 de novembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina
;
..
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Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, a
partir de 19 de novembro de 1993, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo
.

n9

50748

50753

TVR
331, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 1.419/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de'29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Sociedade Rádio Guarujá Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de
12 de novembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas
curtas, na cidade de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina
.
TVR nº 332, de 2000 (Do Poder Executivo)Mensagem n9 1.419/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a concessão da Fundação Cásper Líbero para explorar,
pelo prazo de dez anos, a partir de 12 de novembro
de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de

50779
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radiodifusão sonora em ondas curtas, na cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo.
TVR nll 333, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nll 1.419/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova
a concessão da Fundação Nossa Senhora do
Rosário, originariamente outorgada à Rádio Educadora de Bragança Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, a partir de 1l! de maio de
1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Bragança, Estado do Pará.....................................

50784

50789

nll

334, de 2000 (Do Poder Executivo)
TVR
- Mensagem nll 1.419/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 29 de setembro de 2000, que renova
a concessão da Fundação Emissora Rural a Voz
do São Francisco para explorar, pelo prazo de
dez anos, a partir de 1" de maio de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na cidade de Petrolina,
Estado de Pernambuco.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição nll
291, de 2000 (Do Sr. Mauro Benevides e outros)
- Altera o art. 144 da Constituição Federal, atribuindo às guardas municipais competência para,
de forma complementar às polrcias civil e militar,
executar ações de segurança pública.
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
Projeto de Lei Complementar n" 23-0, de
1999 - Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nll 23-C, de 1999, que
NAltera a Lei Complementar n" 95, de 26 de fevereiro de 1998N•

Projeto de Lei Complementar n" 155, de
2000 (Do Senado Federal) - PLS nll 17/00 - Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
PetrolinalPE e JuazeirolBA e instituir o Programa
Especial de Desenvolvimento do Pólo PetrolinaiPE e JuazeirolBA..............................................

Outubro de 2000
nll

50794

Projeto de Lei
3.627, de 2000 (Do Sr.
Betinho Rosado) - Introduz modificação no Piano Nacional de Viação, incluindo trecho rodoviário que especifica.................

50828

Projeto de Lei nl! 3.628, de 2000 (Do Sr.
Celso Giglio) - Acrescenta dispositivo à Lei nl!
7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, disciplinando a cobrança
de tarifas no transporte de menores de idade. ......

50830

Projeto de Lei nl! 3.629, de 2000 (Do Sr. lédio Rosa) - Acrescenta § 3 11 ao art. 3l! da Lei nº
8.906, de 4 de julho de 1994, e dá outras providências.

50836

Projeto de Lei nl! 3.630, de 2000 (Do Sr. lédio Rosa) - Altera o art. 2" da Lei nl! 4.749, de 12
de agosto de 1965, a fim de autorizar o pagamento, no mês anterior ao do aniversário do trabalhador, de 40 a 50% da gratificação de Natal....

50837

Projeto de Lei nl! 3.631, de 2000 (Do Sr.
Pedro Pedrossian) - Dispõe sobre os preços a
serem praticados pelas empresas de distribuição
de combustíveis, e dá outras providências............

50839

nll

50799

50806

50815

PROJETOS DE LEI
Projeto de Lei n" 1.626-C, de 1996 Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei
nll 1.626-B, de 1996, que "amplia a legitimação
para causas perante os juizados especiais cíveis
e dá outras providências".

50820

Projeto de Lei n" 3.500-B, de 1997 - Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nll
3.500-A, de 1997, que Ninstitui a Semana Nacional de Combate de Prevenção ao Câncer de
Próstata".

50824

Projeto de Lei
3.633, de 2000 (Do Sr.
Antonio do Valle) - 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.

50843

Projeto de Lei n" 3.634, de 2000 (Do Sr.
Paulo Mourão) - Dispõe sobre o acesso a recursos genéticos e seus produtos derivados e dá
outras providências................................................

50843

Projeto de Lei nll 3.635, de 2000 (Do Sr.
Lincoln Portela) - Regula os exercícios das profissões de guardadores e lavadores de veículos e
dá outras providências...........................................

50852

Projeto de Lei n" 3.636, de~ 2000 (Do Sr.
Lincoln Portela) - Obriga o uso de torneiras com
dispositivo de vedação automática. de água em
todos os banheiros de uso coletivo.

50853

Projeto de Lei nll 3.637, de 2000 (Do Sr.
Renato Vianna) - Concede incentivos a quem
empregar maiores de quarenta anos de idade......

50853

Projeto de Lei nl! 3.638, de 2000 (Do Sr.
Paulo Paim) - Institui o Estatuto do Portador de
Necessidades Especiais e dá outras providências.

50854

nll

Projeto de Lei
3.639, de 2000 (Do Poder
Executivo) - Mensagem nl! 1.422/00 - Desvincula, parcialmente, nos exercícios de 2001 e 2002,
a aplicação dos recursos de que tratam os arts.
48,49 e 50 da Lei nl! 9.478, de 6 de agosto de
1997, pertencentes à União.

50865
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2
Projeto d,e Lei n 3.673, de 2000 (Do Senacomum determinada pela Constituição Federal,
do Federal) - PLS n2 54/99 - Dispõe sobre a
especificamente em relação aos Órgãos Estaduais
concessão do seguro-desemprego aos trabalhacongêneres dos Estados do Rio lSrande· do Sul e
dores da pesca, durante o período de defeso, e
de Santa Catarina e por meio da transferência de
dá outras providências...................
50869
recursos intergovernamentais para fins de vigiINDICAÇÕES
lância e controle sanitário animal, aos referidos
.
~
2
Estados, diante da ocorrência da incidência de
In~lcaçao n 1.142, de 2000 (Do. Sr. Pe~ro
focos de febre aftosa nos Municípios gaúchos de
Pedros~'an) - ~~ger? ao Pode~ Executivo, p_or InJóia Eugênio de Castro Augusto Pestana e São
termédlo do MInistério da Justiça, a alteraçao da
. '
. '
Resolução n2 68, de 23 de setembro de 1998, do
Miguel das Mlssoes
~
.
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. ....... 50878
PROJETO DE RESOLUÇAO
2
Indicação n2 1.143, de 2000 (Do Sr. Costa
Projet? de Resolução n 111, de 2~00 (Dos
Ferreira) _ Sugere ao Poder Executivo, por interSrs. José Dirceu e ~aulo. Delgado) - Cria o Grupo Parlamentar Brasll·Líbla
.
médio do Ministério da Defesa, a adoção de providências para a ampliação das instalações do
REPRESENTAÇÃO
aeroporto da cidade de Imperatriz, Estado do
Representação n2 9, de 2000 (Do Sr. RoMaranhão.......................
50882
berto Massafera) - Representa perante a Comissão de Minas e Energia contra atos da CompaIndicação n2 1.144, de 2000 (Do Sr. Airton
Dipp) - Sugere ao Poder Executivo modificações
nhia Paulista de Força e Luz - CPFL, situada no
na Medida Provisória n2 2.048-29, de 28 da seMunicípio de Campinas
..
tembro de 2000, para estender às carreiras de
SESSÃO SOLENE DE 17-10-2000
IV - Homenagem
apoio de Fiscal Federal Agropecuário as vantagens .s~lariais dadas. ao~ servidores q~e foram
Transcurso do Dia Nacional da Micro e da
benefICiados com a crlaçao dessa Carreira.
50884 '
Pequena Empresa
.
Indicação n2 1.145, de 200~ (Do S~. Marçal
F~lho) - ~u~ere. ao pode~ Exec~tlvo, ~or Inte~médlo do MI.nlstérlo da Sau~e, a Inclusao do ecstasy" na lista ~e. su~stâncJas, entorpecentes, elaborada pelo Ministério da Saude. ..
Indicação n2 1.146, de 2000 (Do Sr. Osmar
Serraglio) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção
de providências no sentido de proceder à liberação de verbas para a conclusão da obra da
"Estrada Boiadeira" (BR-487), que se encontra
paralisada.
.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Projeto de Decreto Legislativo n2 666, de
2000 (Do Senado Federal) - PDS n2 219/00 Aprova a Programação Monetária relativa ao
quarto trimestre de 2000
.
50889PROPOSTAS DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE
Proposta de Fiscalização e Controle n2 37,
de 2000 (Do Sr. Walter Pinheiro e outros) - Propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias fiscalize e investigue
as atividades desenvolvidas pela empresa telefô..
nica Telemar
Proposta de Fiscalização e Controle n!2 38,
de 2000 (Dos Srs. Augusto Nardes e Hugo Biehl)
- Propõe que a Comissão de Agricultura e Política Rural fiscalize o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, em sua competência e atuação

50885

50887

50889

50910

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
Convite aos Srs. Vinicius Lummertz Silva, Diretor
Técnico do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e
Pequena Empresa _ SEBRAE; Jacinto Lúcio Borges, Presidente da Federação Comercial de Dirigentes Lojistas de Goiânia; Silvio Cunha, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio
de Janeiro; Antonio Lomanto Ne~o, Vice-Presidente da Associação Brasileira do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa SEBRAE; Márcia Martins Alves, Diretora do Departamento da Micro, Pequena e Média Empresa
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior; e Paulo Vieira de Souza,
Assessor Especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, para composição da Mesa
dos trabalhos
.

50643

50913

50916

50917

50925

50925

GERSON
GABRIELLI,
CUSTÓDIO
MATTOS, EUNíCIO OLIVEIRA, JOÃO COSER
- Transcurso do Dia Nacional da Micro e da Pequena Empresa
.
PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Convite
ao Sr. Maurício Steinoff, Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de São
Paulo, para composição da Mesa dos trabalhos...

50931

MARCOS CINTRA, JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA, L1NCOLN PORTELA - Transcurso do
Dia Nacional da Micro e da Pequena Empresa.....

50931

PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Importância da atuação do Serviço Brasileiro de Apoio à

50925

otÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
Outubro de 2000
EDUARDO JORGE (PT - SP) - Documen50935
tos resultantes do Congresso Mundial sobre Amianto, realizado no Município de Osasco, Estado
V - Encerramento
de São Paulo. Urgente apreciação, pela Casa, do
2 - ATA DA 184" SESSÃO DA CÂMARA
projeto de lei sobre banimento do uso de amianto
DOS DEPUTADOS, DA 2!' SESSÃO LEGISLATIVA
no Brasil. Matéria a respeito do tema, de Rodrigo
ORDINÁRIA, DA 51' LEGISLATURA, EM 17 DE
Bittar, publicada pelo jornal Valor Econômico. .... 50951
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Micro e Pequena Empresa - SEBRAE. Agradecimento aos convidados e Parlamentares presentes..

OUTUBRO DE 2000

1- Abertura da sessão
11 - Leitura 8 assinatura da ata da ses.
aio anterior
11I - Leitura do expediente
SESSÃO ORDINÁRIA DE 17-10-2000
IV - Pequeno Expediente
ALEX CANZIANI (PSDB - PR) - Adoção,
pelo Governo Federal, de medidas de apoio aos
produtores de leite
,'....

50944

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES) - Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente para
obrigatoriedade de afixação, em lugares visíveis,
de informações sobre espetáculos públicos.

50956

WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS) Satisfação com os resultados obtidos pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais de
112 de outubro. Confiança na candidatura de Luiz
Inácio Lula da Silva à Presidência da Répública..

50956

50957

RICARDO BARROS (PPB - PR) - Crescimento no índice de aprovação popular do Governo Fernando Henrique Cardoso, do Congresso
Nacional e do Plano Real.

50945

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre
estabelecimento de normas gerais para manutenção de elevadores, escadas e esteiras rolantes para transporte de pessoas
.

50945

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) Ineficiência do Programa de Garantia de Renda
Mínima, lançado pelo Ministério da Educação......

50946

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS) _
Realização de passeata pelos servidores públicos
estaduais sul-mato-grossenses, em protesto con.
tra a proposta governamental de reforma administrativa e o atraso no pagamento de seus vencimentos. Retenção, pela secretaria da Fazenda do
Estado de Mato Grosso do Sul, de recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF. Iminência de paralisação do corpo
docente da rede pública de ensino do Estado.
Continuidade da greve dos professores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

50947

LUIZA E;RUNDlNA (Bloco/PSB - SP) Realização da Marcha Mundial das Mulheres
Contra a Pobreza e a Violência Sexista. Adoção
de medidas e leis capazes de atenuar as distorções e desigualdades entre homens e mulheres..

50957

JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC) - Presença
de Prefeitos do Estado de Santa Catarina no Distrito Federal em busca de maiores recursos orçamentários para seus Municípios. Realização do 11
Congresso Brasileiro da Atividade Turística, sob
o patrocínio da Subcomissão de Turismo, da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, da
Casa, no Município catarinense de Blumenau. .....

50958

PAULO GOUVÊA (PFL - SC) - Reassunção do mandato parlamentar pelo orador após
concorrência à Prefeitura de Blumenau, Estado
de Santa Catarina, nas eleições municipais de 1Q
de outubro. Razões da reeleição do Prefeito petista de Blumenau.

50958

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC) - Inova·
ções contidas no projeto de alteração do Código
Penal enviado à Casa pelo Poder Executivo
.

50959

THEMfsTOCLES SAMPAIO (Bloco/PMDB
- PI) - Estranheza quanto aos critérios utilizados
para a distribuição de recursos do Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza. Maior aten·
ção governamental ao Estado do Piauí..
..
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE)
- Manifestações de inconformismo, em vários
Estados da Federação, com o horário de verão.
Expectativa de edição de decreto, pelo Prefeito
Juraci Magalhães, de Fortaleza, Estado do Ceará, de suspensão da vigência do horário de verão
na Capital cearense
.
SÉRGIO REIS (PSDB - SE) - Reeleição
do Prefeito Jerônimo Reis, do Município de Lagarto, Estado de Sergipe
..
SANTOS FILHO (PFL - PR) - Criação,
pelo Governo Federal, do Comitê Gestor do Fundo de Infra-Estrutura. Defesa de extensáo dos
benefícios do Fundo às instituições estaduais e
municipais de educação superior
..
PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Anúncio de participação do Ministro Pedro Malan, da
Fazenda, em reunião da Comissão M;sta de Pianos, Orçamentos Públicos e Fiscalizaí,(ão
..

50948

50949

50949

50951

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB SP) - Apoio à candidatura de Marta Suplicy à

Outubro de 2000
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Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de
São Paulo.
PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Importância
dos royaltles do petróleo para as Prefeituras Municipais de pequeno e médio porte do Estado do
Rio de Janeiro. Pedido ao Governo Federal de
fiscalização da aplicação de verbas provenientes
de royalties.
ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP) - Instalação, pela Casa, de Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada à apuração de irregularidades em contrato celebrado entre a Confederação
Brasileira de Futebol - CBF e a empresa Nike. ....
CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - BA)
- Satisfação com a entrada em vigor da lei tipificadora de crimes contra a Previdência SociaL....

50961

50961

50962

50963

DA. HELENO (PSDB - RJ) - Reflexos positivos da queda de taxas de juros, segundo indicadoras da Confederação Nacional da Indústria - CNI. ..

50964

IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ) - Presença, na Casa, do Deputado Estadual João Peixoto. Protesto contra novo reajuste nas taxas de
pedágio na RJ·124 (Rodovia dos Lagos), Estado
do Rio de Janeiro
.

50964

ENIO BACCI (POT - RS) - Reconhecimento, por parte de organismos do mercado de capitais, da contribuição do neoliberalismo na geração de miséria, desemprego e violência no País.
Aumento do pauperismo do povo brasileiro no
Governo Fernando Henrique Cardoso
.
EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE) Inconveniência de adoção do horário de verão
nos Estados do Nordeste. Natureza político-eleitoreira da atitude do Governador Jarbas Vasconcelos, de Pernambuco, em favor da suspensão
do horário de verão em todo o Estado
..
ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP) - Natureza
exitosa, para a democracia e a cidadania brasileira, das eleições municipais de 12 de outubro. Reeleição do Prefeito Miguel Haddad, do Município de
Jundiaí, Estado de São Paulo. Fortalecimento do
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
com os resultados dos pleitos municipais
.

50965

50966

50967

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Elogio ao
Prefeito Luiz Paulo Conde, do Município do Rio
de Janeiro, pela postura adotada em sua campa.
nha eleitoral à reeleição

50968

Lufs CARLOS HAULY (PPB - RS) - Votos
de pesar pelo falecimento do ex-Governador Ney
Braga, do Estado do Paraná.
.

50968

V - Grande Expediente
RICARDO FERRAÇO (PSDB - ES) - Disciplinamento da prestação dos serviços públicos
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de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
.

50969

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela ordem.) Transcurso do Dia do Professor - 15 de outubro..

50974

DR. ROSINHA (PT - PR) - Razões das dificuldades financeiras do Banco do Estado do
Paraná - BANESTADO. Protesto contra a privatização da instituição bancária. Lista dos envolvidos no processo de falência do BANESTADO......

50975

GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pela ordem.) - Agradecimento ao eleitorado pela vitória
do orador nas eleições para a Prefeitura Munici..
pal de Itabuna, Estado da Bahia

50978

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) Defesa de alocação de recursos orçamentários
para elevação do valor do salário mínimo e reajuste salarial dos servidores públicos. .
.

50978

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB AM. Pela ordem.) - Contentamento com a libertação, pela Justiça Federal, do guerrilheiro Francisco Antonio Cadena Col/azos, membro das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas FARC. Anúncio de encaminhamento ao Ministério da Justiça de pedido de prorrogação do visto
de permanência do guerrilheiro colombiano no
País
.

50979

JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Pela ordem.)Agradecimento ao Ministro da Defesa pelo convi·
te para participação na 4!l Reunião de Ministros
da Defesa-das Américas, em Manaus, Estado do
Amazonas. Manutenção da soberania brasileira
sobre a Amazônia. Necessidade de aquisição de
novos equipamentos para as Forças Armadas
..
brasileiras

50980

FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela ordem.) - Razões do êxito da Oposição nas recentes eleições municipais
.

50981

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela ordem.) - ~xito do Partido dos Trabalhadores nas
recentes eleições municipais na região do ABC
paulista
.

50981

ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.) Manifestação de pesar pelo falecimento, em acidente rodoviário, de Cândido Antônio Vaz, Prefeito
eleito de Capinópolis, Estado de Minas Gerais......

50982

ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.) Empobrecimento do povo bra~!Ieiro em decorrência da política econômica adotada pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso
.

50983

RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela ordem.)
- Protesto contra a privatização do Banco do
Estado do Paraná - BANESTADO.

50984
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JOSI: CARLOS MARTINEZ (PTB - PRo
PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.) - Confiança na vitória de candidatos petistas a PrefeituPela ordem.) - Transcurso do Dia do Professor 15 de outubro. Manifestação de pesar pelo faleciras Municipais no Rio Grande do Sul. Desempenho
do Partido dos Trabalhadores no Estado.
50995
mento do ex-Govemador Ney Braga, do Estado
do Paraná.
50985
VI- Ordem do Dia
OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB - RS.
Pela ordem.) - Eleição do Deputado Caio Riela
para a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul. Artigo "O Estado faliu·,
de Paulo Santana, publicado no jornal Zero

PRESIDENTE (Michel Temer) - Adiamento
da discussão do Projeto de Lei Complementar nll
9-A, de 1999, item 1 da pauta, em face do estabelecimento de acordo de Uderes sobre a votação da matéria.......................................................

51005

Hora. Atraso no repasse de recursos ao Centro

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela oro
dem.) _ Transcurso do Dia do Professor - 15 de
outubro. Dificuldades enfrentadas pela categoria..

51005

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.) - Protesto contra decisão da Assembléia
Legislativa do Estado do Amapá de afastamento
do Governador João Capiberibe por 180 dias.......

51006

ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Manifestação de pesar pelo falecimento, em
acidente rodoviário, de Cândido Antônio Vaz,
Prefeito eleito de Capinópolis, Estado de Minas
Gerais.

51006

AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pela ordem.) - Omissão do Governo brasileiro
em face da proposta de permuta da dívida de
países pobres por áreas florestais apresentada
pelo candidato à Presidência dos Estados
Unidos da América George W. Bush, em debate
divulgado em âmbito internacional........................

51007

HERMES PARCIANELLO (BlocolPMDB PRo Pela ordem.) - Protesto contra a privatização
do Banco do Estado do Paraná - BANESTADO...

51007

NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS. Pela
ordem.) - Liderança dos candidatos apoiados
pelo Partido da Social Democracia Brasileira nas
pesquisas de intenção de voto para o segundo
turno nas eleições para as Prefeituras Municipais
de Caxias e Canoas, Estado do Rio Grande do
Sul.

51008

JOSI: ANTONIO ALMEIDA (BlocolPSB MA. Pela ordem.) - Conduta abusiva da Assembléia Legislativa do Estado do Amapá com a deliberação pelo afastamento do Governador João
Alberto do exercício do cargo de Chefe do Executivo, tomada a despeito da suspensão do respectivo processo de Impeachment pelo Supremo Tribunal Federal.

51008

de Diálise e Transpfantes do Brasil pelo Sistema
Único de Saúde - SUS. Solicitação ao Governo
Federal, pela Frente Parlamentar do Crédito Edu·
cativo, de providências para resgate de títulos da
dívida pública a favor do crédito educativo.
VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC. Pela
ordem.) - Anúncio de apresentação de projeto
de lei sobre alteração de dispositivos da Lei nll
9.800, de 1999, para utilização da Internet em
atos processuais dependentes de petição. Detesa de maior diwlgação das realizações do PSDB
no Estado de Santa catarina.
ALDO ARANTES (BIocoIPCdoB - GO. Pela
ordem.) - Fatores determinantes do êxito do Deputado Pedro Wilson no primeiro turno das eleições
municipais em Goiânia, Estado de Goiás.
L1DIA QUINAN (PSDB - GO. Pela ordem.)
- Convite aos Deputados para participação no I
Fórum Nacional da Cidadania em Cancerologia,
no Centro de Convenções Ulysses Guimarães,
na Capital da República.
XICO GRAZIANO (PSDB - SP. Pela ordem.) - Transcurso do Dia Mundial da Alimentação e do Dia do Engenheiro de Alimentos - 16
de Outubro. Comemoração do Dia do Engenheiro
Agrônomo - 12 de Outubro.
MARIA ABADIA (PSDB - DF. Pela ordem.)
- Convite aos Deputados para participação no I
Fórum Nacional de cancerologia e Cidadania, no
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Distrito Federal...................................

50988

50990

50991

50992

50992

50992

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.) - Importância da realização do I Fórum
Nacional de Cancerologia e Cidadania, no Distrito Federal. Denúncia de desvio de recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento _do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF pela Prefeitura Municipal de Baixa Grande, no Estado da Bahia.............................

50992

ADÃO PREITO (PT - RS. Pela ordem.) Improcedência das denúncias sobre desvio de
recursos públicos por integrantes do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. ........

50993

NEUTON LIMA (PFL - SP. Pela ordem.) Homenagem ao ex-Secretário de Saúde do Estado de São Paulo e ex-Deputado Federal José
Aristodemo Pinotti pelo convite para conferência
no Congresso Mundial de Ginecologia e Obstetrr~
cia, em Washington, Estados Unidos. Outorga à
sua equipe médica do prêmio "Nicolau Moraes
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Barros", conriedido pela Associação Paulista de
.51 009
Medicina - APM,' na área de Ginecologia.

HENRI~G~

FONTANA (PT - RS. Pela ordem.) - Natureza manipuladora de pesquisas de
opinião pública divulgadas no pleito eleitoral do
Rio Grande do' Sul. P6ssibilidade da vitória do
1:-',..
candidato petis!~ Marco Maia para a Prefeitura
de Canoas, no g~ado.
POMPEO DE MATTOS (PDT _ RS. Pela
ordem.) - Anúncio de encaminhamento de projetos de lei sobre'proibição de divulgação de pesquisa eleitoral 15 aias antes das eleições e sobre
estabelecimento de competência federal para investigação e aplicação de penalidade para o críme de roubo de carga.

51010

51010

MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Pela ordem.) - Falecimento do ex-Governador Ney Braga, do Estado do Paraná.

51011

PRESIDENTE (Cezar Shirmer) - Associação da Mesa às manifestações de pesar pelo falecimento do ex-Governador Ney Braga................

51012

ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.) Solicitação de encaminhamento ao Poder Executivo de indicação ao Ministério da Saúde, no sentido do acompanh~mento de toda publicidade oficiai do Governo Federal relacionada àquele Ministério por mensagens sobre doação de sangue
e de órgãos
-.;................................................
WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.) - Denúncia de irregularidades na obra do
recém-inaugurado ralácio da Justiça da Bahia.....

,

51012

51012

TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Pela ordem.) - Documerito "Manifesto ao Povo de Mi-'
nas", de autoria dos concorrentes em segundo
turno das eleições'municipais de Minas Gerais.... 51013
RENILDO LEAL (PTB - PA. Pela ordem.)
- Apoio à luta dos garimpeiros presentes em
Brasília, Distrito F~deral, para aprovação de projeto de lei de interesse da categoria em tramitação na Comissão -de Constituição e Justiça e de
lJ....................
Redação
L1NCOLN PÔRTELA (BlocóipSL
- MG.
\, -.,Pela ordem.) - Elogios à Deputada Maria Elvira
pelo comportamentQ durante a cari{pànha eleitoral para a Prefeiturá-Múnicipal
de aéfO
Horizonte,
. ;, \
, i)
Estado de Minas Gerais
,..................
~.,

:-n

JJ}:

MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB: l 4 MG. Pela
ordem.) - Agradecimentos às manifestações elogiosas do Deputadô'tincoln Portela. Conveniên-

51014

51014
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eia da extinção do instituto constitucional da reeleição
.

51014

DANILO DE CASTRO (PSDB - MG. Pela
ordem.) - Cumprimentos à Deputada Maria EIvira pela campanha realizada para a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas
G .
erals
.
RUBENS FURLAN (PPS - SP. Pela ordem.) - Instalação da Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada à apuração de irregularidade no contrato celebrado entre a Confederação Brasileira de Futebol e a empresa Nike.
Urgente mobilização da Casa contra manipulação do voto do eleitorado por institutos de pesquisa de opinião pública durante as campanhas
municipais
.

51015

Apresentação' de proposições: PAULO
PAIM,
RICARDO
BARROS,
GONZAGA
PATRIOTA, JOSÉ CARLOS ELIAS, RICARDO
FERRAÇO, RICARDO FERRAÇO E OUTROS,
AIRTON DIPp, L1NCOLN PORTELA, UBIRATAN
AGUIAR, CLEMENTINO COELHO, JOSÉ
EGYDIO,
RONALDO
VASCONCELLOS,
VICENTE
CAROPRESO,
CLEMENTINO
COELHO E SRS.LíDERES, AGNELO QUEIROZ,
POMPEO DE MATTOS, FERNANDO CORUJA,
FERNANDO CORUJA, LUIZ CARLOS HAULY,
LUCIANO CASTRO, ENIO BACCI, JOÃO
GRANDÃO, RAIMUNDO GOMES DE MATOS.....

51015

PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Anúncio
de realização de sessão do Congresso Nacional
.
dia 18 de outubro, às 19 horas. ..

51017

VII - Comunicações Parlamentares
SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Cumprimentos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro pelo encaminhamento de projeto de adoção
de menores abandonados pelas famílias fluminenses
..

51017

DA. HÉLIO (PDT - SP) - Problemática da
pobreza e da miséria no Brasil.

51017

JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Anúncio de
encaminhamento de requerimento de informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre as pesquisas desenvolvidas pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA, acerca dos produtos transgênicos. ....

51018

GILMAR MACHADO (PT - MG) - Realização da 111 Conferência Nacional de Educação,
Cultura e Desporto pela Comissão de Educação,
Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados....

51.019

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) Veto, pelo Poder Executivo, de programas sociais.

51014
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Escalada de violência no País. Pedido de asilo
político ao Governo dos Estados Unidos da Amé-

ção do jornalista Hélio Rocha para a Academia
Goiana de Letras.

51028

rica pelo estudante brasileiro Adriano G., vítima
de violência policial em Brasflia, Distrito Federal. .

51020

RUBENS BUENO (PPS - PR) - Falácia da
proposta de instituição do Fundo de Pobreza,
apregoada pelos setores governistas
.

51021

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE. Pela ordem.) - Anúncio de apresentação
de requerimento ao Ministro José Serra, da Saúde, sobre a necessidade de ampliação do
quadro de profissionais do Programa Saúde da
Família
',...................

51030

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Como
Líder.) - Afastamento do Governador João Alberto Capiberibe, pela Assembléia Legislativa do
Estado do Amapá.
.

VIII- Encerramento

3 - DESPACHO DO PRESIDENTE
51022

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem.)
- Precariedade das rodovias federais no Estado
do Piauí. Exclusão do Estado do horário brasileiro de verão
..

51022

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (BlocolPSB MA) - Inconstitucionalidade da decisão da
Assembléia Legislativa do Estado do Amapá pelo
afastamento do Governador João Alberto Capiberibe
.

51024

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoS AM) - Realização do Encontro de Ministros de
Defesa dos Países do Continente Americano, em
Manaus, Estado do Amazonas. Conveniência de
adoção, pelo Governo brasileiro, de firme posicionamento relativamente ao Plano Colômbia e à
possibilidade de intervenção norte-americana na
região amazônica
.

51024

RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela ordem.) - Críticas à privatização do Banco do Estado do Paraná - BANESTADO. Aprovação, pela
Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, de proposta de realização de plebiscito sobre a privatização do Banco do Estado de São Paulo BANESPA
.

51025

RAFAEL GRECA (PFL - PRo Pela ordem.)
- Satisfação com o êxito alcançado no processo
de privatização de Banco do Estado do ParanáBANESTADO
.
EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB - AP.
Pela ordem.) - Razões subjacentes do afastamento do Governador João Alberto Capiberibe
pela Assembléia Legislativa do Estado do Amapá. Pedido de intervenção federal no Legislativo
amapaense
.
LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO
- Pela ordem.) - Repúdio popular à polrtica
econômica do Governo Fernando Henrique
Cardoso, manifestado nos resultados da eleições municipais em todo o Pars. Ingresso do
Prof. Jerônimo Geraldo Queiroz nos quadros do
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Elei-

- Solicitando que o Presidente da CPI do
Narcotráfico encaminhe à Presidência da Câmara dos Deputados os documentos que relaciona..

51085

4-ATOS DO PRESIDENTE
a) Apostila: Cássia Regina Ossipe Botelho Rodrigues, Christiano Vitor de Campos Lacorte e Marcelo Cássio Melhorança, Sérgio Soares de Oliveira, Tiago Merheb Gonçalves
Andrade e Fabiano Choueiri, Yoko Matsuura
Fernandes.............................................................

51085

b) Exoneração: Helga Ferraz Jucá

.

51099

c) Dispensa: Luiz AntOnio Barbosa Bertolino, Luiz Cláudio Pereira Alves
.

51100

d) Nomeação: Gerson da Silva Freitas Filho.

51102

e) Designação por Acesso: Luiz Antônio
Barbosa Bertolino, Luiz Cláudio Pereira Alves......

51103

1) Designação: Benedito Portela Nogueira,
Célio Faria de Araújo e Luis Antônio Arruda Monteiro, Dirk-Sandro Lamster, Helena Mara Dias
Lima, José Mário dos Santos Silva, José Ribeiro
Silva, Jovaldir de Souza Santana, Katia Isabelli
de Bethânia Melo de Souza e Luís Marcelo de
Oliveira Braz, Leandro de Castro Siqueira, Ugia
Lopes Ferreira Fregapani, Lourival Moreira da
Silva e Alceu Vieira Gomes Filho, Márcio Aurélio
Alvim Cerri, Solimar José Lourenço RabeJlo e rJio
Antônio dos Santos Júnior
.

51105

COMISSÕES
51026

51026

5 -ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Agricultura e Polftica Rural, 241 Reunião (Ordinária), em 17-10-00
.

51118

b) Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, 461 Reunião (Ordinária), em 17-10-00..

51118

c) Comissão de Seguridade Social e Família, * 241 Reunião (Audiência Pública), em
17-10-00
.

51124

d) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nll 151-A/95 (Segurança Pública),
* 231 Reunião, em 1lI_6-oo, * 241 Reunião, em
13-6-00, * 251 Reunião, em 28-6-00 e * 261 Reunião, em 9-8-00
.

51137
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b) Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, n!l2, em 17-10-00
. 51250
•
c) Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nº 21, em 17-10-00
. 51250
8 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Agricultura e Política Rural, n!! 10, em 17-10-00
. 51250
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* Atas cám notas taquigráficas.
6 - PARECERES - PROPOSTAS DE
EMENDA À CqNSTITUIÇÃO N!!S 53-AI99 E
281-A/OO; PROJETOS DE LEI N2S 1.692-B/96,
3.161-A/97, 193-A/99, 406-AI99, 427-A/99,
646-C/99,. 662-B/99, 667-B/99,
488-A/99,
1.181-B/99, 2.272-B/99, 2.494-A/OO, 2.825-A/OO;
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
422-A/OO, 426-A/OO,
473-A/OO,
353-A/99,
474-A/OO,
476-A/OO, 513-A/OO, 544-A/OO,
551-A/OO, 571-A/OO, 576-A/OO, 592-A/OO,
594-A/OO, 604-A/OO E 605-A/OO
.
7 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Agricultura e Política Rural, n!l18, em 17-10-00
.

b) Comissão de Educação, Cultura e Desporto, n!l11, em 17-10-00
.
51202

51250

51251

9-MESA
10- LíDERES E VICE-LíDERES
11 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
12 - COMISSÕES

Ata da 183§ Sessão, Solene, Matutina,
em 17 de outubro de 2000
Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 2ºVice-Presidente; Gerson Gabrielli,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 23 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior. -

11 - LEITURA DA ATA
O SR. GERSON GABRIELLI, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão anterior, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Passa-se à leitura do expediente.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA, servindo
como 1º Secretário, procede à leitura do seguinte

111 -

EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:
MENSAGEM

N2 1.438

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinad~
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
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 nº 378, de 31 de julho de 2000 Associação Comunitária Jabuticabal de Hidrolândia,
na cidade de Hidrolândia - GO;
2 - Portaria nº 381, de 31 de julho de 2000 Associação Cultural de Três Fronteiras "ACTF", na cidade de Três Fronteiras - SP;
3 - Portaria nº 385, de 31 de julho de 2000 Associação Comunitária de Rádio Cultural Curumin,
na cidade de Potirendaba - SP;
4 - Portaria nº 388, de 31 de julho de 2000 Associação e Rádio Comunitária Super, na cidade de
Sorocaba - SP;
5 - Portaria nº 395, de 31 de julho de 2000 Associação Cultural de Santo Antônio do Pinhal, na
cidade de Santo Antônio do Pinhal - SP;
6 - Portaria nº 402, de 31 de julho de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Corbélia, na cidade de Corbélia - PR;
7 - Portaria n2 407, de 31 de julho de 2000Associação de Comunicação dos Amigos de Sátiro
Dias, na cidade Sátiro Dias - BA;
8 - Portaria nº 409, de 31 de julho de 2000 Fundação Cultural e Comunitária Rio Novo, na cidade de Paulino Neves - MA;
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10- Portaria n 429, de 3 de agosto de 2000 Associação Cultural Comunitária Rádio Livre, na cidade de Ipiaú - BA;
,
Q
11 - Portaria n 430, de 3 de agosto de 2000 ACIEC - Associação Comunitária Ibicuiense Pe. Eugênio Cizmásia, na cidade de Ibicuí - BA;
12 - Portaria nº 432, de 3 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Apodi/RN. (ACAPORN), na cidade de Apodi - RN;

8 - Portaria nº 399, de 31 de julho de 2000 Associação dos Moradores do Bairro Esplanada de
Pacaembu, na cidade de Pacaembu - SP;
9 - Portaria nº 400, de 31 de julho de 2000 Fundação Rosa Leal, na cidade de Bocaína - PI;
10- Portaria n 2 401, de 31 de julho de 2000 Associação Beneficente, Artística Comunitária Ana
Nunes do Rêgo - ABACANR, na cidade de Portalegre - RN;

13 - Portaria nº 433, de 3 de agosto de 2000 Associação O'omunitária Liberdade Acreunense, na
cidade Acreúna - ao; e

11 - Portaria nl! 403, de 31 de julho de 2000 Associação Rádio Comunitária Itaipulândia, na cidade de Itaipulândia - PR;

14 - Portaria nº 435, de 3 de agosto de 2000 Associação Iporaense de Comunicação - ASSICOM,
na cidade de Iporá - ao.
Brasília, 16 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

12 - Portaria n!l 404, de 31 de julho de 2000 Associação Comunitária de Louveira (ACL), na cidade de Louveira - SP;
13 - Portaria nº 408, de 31 de julho de 2000 Associação Evangélica Dou/os, na cidade de Colinas
do Tocantins - TO; e
14 - Portaria nl! 411, de 31 de julho de 2000 APE - Associação Paz Educacional, na cidade de
Descalvado - SP.

MENSAGEM Nº 1.439
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
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:

Brasília, 16 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
MENSAGEM Nº 1.440

5 - Portaria nº 391, de 31 de julho de 2000 Associação Cultural e Comunitária "Normário Sales",
na cidade de Jussarí - BA;
6 - Portaria nº 394, de 31 de julho de 2000 Associação de Comunicação Vale do Rio Pardo, na
cidade de Santa Rita do Pardo - MS;

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, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro 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 nl! 342, de 17 de julho de 2000 ADECON - Associação de Desenvolvimento Comunitário da Rua Nova - Belém - PB, na cidade de Belém-PB;
2 - Portaria nº 343, de 17 de julho de 2000 Associação Cultural Rádio Liberdade FM RADIOLlBER, na cidade de Itaqui - RS;
3 - Portaria nº 344, de 17 de julho de 2000 - Associação Comunitária de Comunicação de Cachoeira Alta
- GO (ACCCA), na cidade de Cachoeira Alta - GO;
4 - Portaria nº 345, de 17 de julho de 2000 Associação de Comunicação e Cultura de Bonfinópolis, na cidade de Bonfinópolis - ao;

7 - Portaria nQ 397, de 31 de julho de 2000 Associação de Senhoras de Rotarianos, na cidade de
Agua Clara - MS;

5 - Portaria nQ 346, de 17 de julho de 2000 - Associação de Desenvolvimento Comunitário, Beneficente e
Cultural de Olivença, na cidade de Olivença - AL;

1 - Portaria nº 380, de 31 de julho de 2000 Associação Cultural e Artística de Radiodifusão Comunitária e Televisão Novo Tempo, na cidade de Parintins - AM;
2 - Portaria nº 383, de 31 de julho de 2000 Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Tabapuã, na cidade de Tabapuã - SP;
3 - Portaria nº 384, de 31 de julho de 2000 - Associação São José Operário, na cidade de Matão - SP;
4 - Portaria nQ 387, de 31 de julho de 2000 Associação Sócio-Cultural Ribeirão Branco, na cidade de Ribeirão Branco - SP;
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6 - Portaria n 382, de 31 de julho de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Mamborê, na cidade de Mamborê - PR;
7 - Portaria n 2 389, de 31 de julho de 2000 Associação Comunitária para o Progresso da Cidadania de São Francisco do Conde, na cidade de São
Francisco do Conde - BA;
8 - Portaria nº 390, de 31 de julho de 2000 _
Associação Beneficente Social de Santo Estevão _
A.B.S. na cidade de Santo Estevão - BA'
,

•

II

•

'

~ - ':ortan~ n. ,3~6, de 31. de Julho ~e 2000 -

Assoclaçao Comumta~la de Rádio Educa~a~ e Cultura d~ ~á~ua FM, na cidade de Santo Antomo de Pádua
J,
10 - Portaria n2 410, de 31 de julho de 2000 A,sso?iação ~omunitária de ~a?io~ifusãode Junqueiropolls, na cidade de JunqueJropolls - SP;
11 - Portaria nll 412, de 31 de julho de 2000 Associação Cultural e Comunitária Prima, na cidade
de Monte Mor - SP; e
12 - Portaria nº 431, de 3 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Buriti Alegre, na cidade
de Buriti Alegre - GO.
Brasília, 16 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
MENSAGEM N2 1.441
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, renovação de permissões para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora, conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nº 353, de 24 de julho de 2000 - Rádio Hertz de Franca Ltda., na cidade de Franca - SP
(freqüência modulada);
2 - Portaria n2 354, de 24 de julho de 2000Emissoras Interioranas Ltda., na cidade de Bragança
Paulista - SP (freqÜência modulada);
3 - Portaria nº 358, de 24 de julho de 2000 - Rádio Felicidade FM Ltda., originariamente Total Comunicações de Radiodifusão Sonora e Televisada Ltda.,
na cidade de Ivoti - RS (freqüência modulada);
4 - Portaria nQ 359, de 24 de julho de 2000 - Rádio Ondas Verdes de Catanduva Ltda., na cidade de
Catanduva - SP (freqüência modulada);
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5 - Portaria n 362, de 24 de julho de 2000 - Rádia Difusora de Itacoatiara Ltda., na cidade de Itacoatiara - AM (freqüência modulada);
6 - Portaria nº 365, de 24 de julho de 2000 Empresa de Radiodifusão Olímpia Stereo Ltda., na cidade de Olímpia - SP (freqüência modulada); .
7 - Portaria nº 413, de 31 de julho de 2000 Sociedade ~ádio Cultura de Vargem Grande do Sul
Ltda., n~ ~Id~de de Vargem Grande do Sul - SP
(onda media),
8-Portarian2 416, de31 dejulhode2000-Rádio
Eldorado Ltda., originariamente Rádio Eldorado S/A, na
cidade de São Paulo - SP (freqüência modulada);
9 _ Portaria nº 419, de 31 de julho de 2000 - Rádia Clube de Tupã Ltda., na cidade de Tupã - SP
(onda média);
10 - Portaria n 2 447, de 14 de agosto de 2000 Meaipe Empresa de Comunicações Ltda., na cidade
de Guarapari - ES (freqüência modulada);
11 - Portaria n 2 448, de 14 de agosto de 2000 Rádio Paranaíba Ltda" na cidade de Itumbiara - GO
(freqüência modulada);
12 - Portaria nº 514, de 23 de agosto de 2000 Rádio Caraíbas Ltda., na cidade de Irecê - BA (freqüência modulada);
Q
13 - Portaria n 534, de 14 de setembro de 2000
- Rádio Galiléia FM de Porangatu Ltda., na cidade de
Porangatu - GO (freqüência modulada).
Brasília, 16 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N2 1.442
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no artigo 49, inciso I, da
Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto dos Atos Finais da Conferência de Plenipotenciários, Minneapolis, 1998, que
alteram a Constituição e a Convenção da UIT.
Brasília, 16 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
Do Senhor Pedro Sampaio Malan, Ministro
da Fazenda, nos seguintes termos:
Aviso nº 546/MF
Brasília, 12 de setembro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de informar a Vossa Excelência o
recebimento do Ofício SGM/P n2 769/00, de 30 de
agosto de 2000, pelo qual foi encaminhado, ao Presidente do Confaz, cópia do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar
os reajustes de preços e a falsificação de medicamentos, materiais hospitalares e insumos de laboratórios, em que, no seu item 94, aquela Comissão recomenda "que o Confaz determine a redução, em 10
pontos percentuais, da alíquota do ICMS, em comum
acordo com os governos estaduais e o setor farmacêutico de varejo, negociando também as alíquotas
interestaduais, para a redução do preço ao consumidor em 15%, ou, alternativamente, a isenção total do
ICMS para os medicamentos de uso humano, uma
vez que todos os medicamentos veterinários são
isentos desse imposto".
2 - A propósito, por tratar-se de matéria que se
situa no âmbito da competência tributária dos Estados
e do Distrito Federal, e por este Ministério já ter retransmitido preliminarmente a referida recomendação
a todos os Secretários de Fazenda daquelas unidades
federadas (Ofício-Circular n2 09661oo-Confaz, de 6 de
setembro de 2000, cópia anexa), levo ao conhecimento de Vossa Excelência que o assunto será também
objeto de inclusão na pauta dos trabalhos da próxima
reunião do Confaz, prevista para o dia 15 de setembro.
Atenciosamente, - Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda.
Ciente. Publique-se e, após, arquive-se.
Em 17-10-2000. - Heráclito fortes, 10
Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Ofício-Circular nl! 0966/00-CONFAZ
Brasília, 6 de setembro de 2000
Assunto: Relatório Final da CPl-Medicamentos
Senhor(a) Secretário(a),
Para conhecimento e providências julgadas cabíveis, encaminho a Vossa Excelência cópia do extrato do Relatório Final da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar os reajustes de preços e a falsificação de medicamentos, materiais hospitalares e insumos de laboratórios, em que aquela
Comissão, no seu item 94, recomenda "que o Confaz
determine a redução, em 10 pontos p~rcentuais, da
alíquota do ICMS, em comum acordo 'com os governos estaduais e o setor farmacêutico de varejo, negociando também as alíquotas interestaduais, para a redução do preço ao consumidor em 15%, ou, alternativamente, a isenção total do ICMS para os medicamentos de uso humano, uma vez que todos os medicamentos veterinários são isentos desse imposto".
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2. Informo, por oportuno, que a cópia integral do relatório, encaminhado a este Conselho pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, pelo
Ofício SGMIP nQ 769/00, de 30-8-00 (cópia anexa), será
objeto de inclusão na pauta da próxima reunião do Confaz, agendada para o próximo dia 15 de setembro, para
apreciação e deliberação dos Senhores Conselheiros.
Atenciosamente, - Amaury Guilherme Bier,
Presidente do Confaz, em exercício.
Obs.: O presente Ofício-Circular foi remetido,
nesta data, a todos os Secretários de Fazenda, via
correio eletrônico.
OFíCIO N2 978/00 - ASPAR
Brasília, 18 de setembro de 2000
Senhor Presidente,
O Senhor Ministro de Estado da Justiça encarregou-me de acusar a Vossa Excelência o recebimento do OF.SGPM nQ 766/00, datado de 30-8-2000,
que foi despachado ao Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para análise o adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, - Maria do Carmo Porto Oliveira, Chefe da Assessoria de Assuntos Parlamentares.
Ofício Gb/CADE n2 2.506/00
Brasília, 8 de setembro de 2000
Senhor Presidente,
Tenho o prazer de cumprimentar Vossa Excelência comunicando-lhe que seu Ofício SGM/P n2
765/00 e respectivos anexos, de 30-8-00, protocolado
nesta Autarquia sob o no 08700.003695/00, foi enviado à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça para as devidas providências, consoante disposto na legislação vigente.
Atenciosamente, - João Grandino Rodas, Presidente do Cade.
Do Sr. Senador Nabor Júnior, Primeiro-Secretário, em exercício, do Senado Federal, nos
seguintes termos:
Ofício nO 1.422 (SF)
Brasília, 16 de outubro de 2000
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n2 17, de 2000 - Complementar,
constante dos autógrafos em anexo, que "autoriza o
Poder Executivo a criar a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/BA e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/BA".
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Atenciosamente, - Senador Nabor Júnior, Primeira-Secretário, em exercício.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NR 155, DE 2000
Autoriza o Poder Executivo a cr.iar a
Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e JuazeirolBA e instituir o Programa Especial
de Desenvolvimento do P610 PetrolinaiPE e Juazeiro/BA.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!l É o Poder Executivo autorizado a criar, para
efeitos da articulação da ação administrativa da União,
dos Estados de Pernambuco e da Bahia, conforme previsto nos arts. 21 , inciso IX, 43, e 48, inciso IV, da Constituição Federal, a Região Administrativa Integrada de
Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e JuazeirolBA.
Parágrafo único. A Região Administrativa de que
trata este artigo é constituída pelos Municípios de Lagoa Grande, Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa
Vista, no Estado de Pernambuco; e pelos Municípios
de Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho, no
Estado da Bahia.
Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a criar um
Conselho Administrativo para coordenar as atividades a
serem desenvolvidas na Região Administrativa Integrada
de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e JuazeirolBA.
Parágrafo único. As atribuições e a composição
do Conselho de que trata este artigo serão definidas
em regulamento, dele participando representantes
dos Estados e Municípios abrangidos pela Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
PetrolinalPE e Juazeiro/BA.
Art. 32 É o Poder Executivo autorizado a instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento da Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
PetrolinalPE e Juazeiro/BA.
Parágrafo único. O Programa Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Integrada de
Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e JuazeirolBA, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá,
mediante convênios, normas e critérios para unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos,
abrangidos tanto os federais e aqoeles de responsabilidade de entes federais, como aqueles de responsabilidade dos entes federados referidos no parágrafo
único do art. 12 , especialmente em: relação a:
I - tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério
da Fazenda;
,.
11 - linhas de crédito especiais para atividades
prioritárias;
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111- isenções, unificação e incentivos fiscais em
caráter temporário, de fomento a atividades produtivas em programas de geração de emprego e fixação
de mão-de-obra.
Art. 42 Os programas e projetos prioritários para
a Região, com especial ênfase à irrigação, recursos
hídricos, turismo, reforma agrária, meio ambiente e
sistema de transporte, e os demais relativos à infra-estrutura básica e geração de empregos, serão financiados com recursos:
I - de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pela União, na forma da lei;
11 - de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pelos Estados de Pernambuco e da Bahia, e pelos Municípios abrangidos pela Região Administrativa de que trata esta Lei Complementar;
111- de operações de crédito externas e internas.
Art. 52 A União poderá firmar convênios com os
Estados de Pernambuco e da Bahia e com os Municípios referidos no parágrafo único do art. 1º, com a finalidade de atender ao disposto nesta Lei Complementar.
Art. 6º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de outubro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL, nos seguintes termos:
Ofício n2 1.872-L-C-PFU2000
Brasília, 4 de outubro de 2000
Senhor Presidente,
Indico a V. E~ o Deputado Paulo Gouvêa como
membro titular e 22 Vice-Presidente da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
em vaga existente.
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.
Defiro. Publique-se.
Em 17-10-2000. - Michel Temer, Presidente.
Ofício nº 1.925-L-C-PFU2000
Brasília, 17 de outubro de 2000
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Jorge
Khoury para ocupar o cargo de Presidente da Comissão de Finanças e Tributação.
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.
Defiro.
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Em 17-10-99. - Michel Temer, Presidente.
Offcio nº 1.931-L-PFU2000
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Em 17-10-99. - Michel Temer, Presidente.
OF/GABIIINQ 492

Brasflia, 17 de outubro de 2000

Brasília, 11 de outubro de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Rocha para integrar, como membro suplente, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "apurar a
regularidade do contrato celebrado entre a CBF e a
Nike", em substituição ao Deputado Neuton Lima.
, Atenciosamente, - Deputado Inoc6nclo Oliveira,
Llder do PFL.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
19or Avelino passa a integrar, na qualidade de suplente, a
Comissão de Viação e Transportes, em vaga existente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro··
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Uder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 17-10-99. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Geddel Vieira- Lima, Líder
do Bloco Parlamentar PMDBlPSTIPTN, nos seguintes termos:
OF/GABII/N" 502
Brasflia, 17 de outubro de 2000
Senhor Presidente,
Comunico a \bssa Excelência que o Deputado Júlio
Delgado, do Bloco Parlamentar PMDBlPSTIPTN, passa a
integrar, na qualidade de suplente, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "apurar a regularidade do contrato celebrado entre a CBF e a Ni/cs" em vaga existente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Uder do Bloco PMDB/PST/PTN.
DefIro. Publique-se.
Em 17-10-99. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Pedro Novais, Vice-Lfder do
Bloco Parlamentar PMDBIPSTIPTN nos seguintes
termos:
OF/GAB/I/Nll 491
Brasília, 11 de outubro de 2000
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Igor Avelino passa a integrar, na qualidade de titular, a Comissão de Agricultura e Polftica Rural, em
vaga existente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Uder do Bloco PMDB/PST/PTN.
Defiro. Publique-se.

Defiro. Publique-se.
Em 17-10-99. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT,
nos seguintes termos:
OF/GAB/I/N 2 29B-PDT
Brasília, 11 de outubro de 2000
Senhor Presidente,
Em atenção ao Offcio nQ705-SGM/P, comunico a
Vossa Excelência que os Deputados Dr. Hélio e José
Roberto Batochio integrarão, na qualidade de titular e
suplente, respectivamente, a Comissão Externa destinada a "acompanhar a realização das oito audiências
preparatórias da I Conferência Mundial de Combate ao
Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas a realizar-se em agosto de 2001, na África do Sul".
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de estima e elevada consideração. - Deputado Miro
Teixeira, Uder do PDT.
Publique-se.
Em 17-10-99. - Michel Temer, Presidente.
OF/GAB/I/NQ 299-PDT
Brasília, 11 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em atenção ao Offcio nQ 799-SGMlp, comunico a
V. Exa. que os Deputados Airton Dipp e José Roberto
Batochio integrarão, na qualidade de Titular e Suplente,
respectivamente, a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n!l3,
de 1999, do Deputado Paulo Octavio, que "altera os
arts. 27, 2B, 29, 44 e 82 da Constituição Federal, e introduz disposições transitórias, de forma a fazer coincidir
os mandatos eletivos que menciona e atribuir-lhes novo
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período de duração", tendo apensada a Proposta de
Emenda à Constituição n2 38, de 1999, do Deputado
Osvaldo Reis e ~u~r~s, que "dá"nova redação ao § 7º do
art. 14 da Con~titUl~ao Federal.
.
Ao enseJo, reitero a V. Exa. protestos de consl- e apreço. - M'Iro li'
. L'd
d PDT.
deraçao
elxelra,
I er o
. Publique-se.
Em 17-10-00. - Mlchei Temer, Presidente..
OF/GAB/I/Nº300-PDT
Brasília, 11 de outubro de 2000
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aI destinada a estudar a problemática do Sistema
Financeiro de Habitação.
Ao ensejo, reitero a V. Exa. protestos de consideração e apreço. - Miro Teixeira, Líder do PDT.
P bll
que-se.
Eu
'
m 17-10-00 . - M'ICheI T emer, P
resldente.

Do Sr. Deputad(' João Plzzolattl, Vlce-Presl·
dente, no exercício da Presidência, da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, nos seguintes
termos:
Ofício-Preso

n2 291/00
Brasília, 4 de outubro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nl! 704-SGMIP, comunico
a V. Exa. que os Deputados José Roberto Batochio e
Dr. Hélio integrarão, na qualidade de Titular e Suplente, respectivamente, a Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3.198,
de 2000, do Sr. Deputado Paulo Paim, que "institui o
Estatuto da Igualdade Racial, em defesa dos que s0frem preconceito ou discriminação em função de sua
etnia, raça e/ou cor, e dá outras providências".
Ao ensejo, reitero a V. Exa. protestos de consideração e apreço. - Miro Teixeira, Líder do PDT.
Publique-se.
Em 17-10-00. - Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/I/N2 301-PDT

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a V. Exa. a apreciação do Projeto de Lei nll 2.371/00, p'or este órgão técnico.
Solicito a V. Exa. autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - João Plzzolattl, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em 17-10-00. - Michel Temer, Presidente.
Ofício-Preso nll 292/00 .
Brasília, 4 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 11 de outubro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em atenç~o ao Ofício n~:638·SGM/P, comu~
nico a V. Exa. que os Deputaçios Dr. Hélio e Pompeu de Mattos in~egrarão, na. qualidade de Titular
e Suplente, respectivamente, a Comissão Especi-

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a V. Exa. a apreciação do
Projeto de Lei nll 2.820/00, por este órgão técnico.
Solicito a V. Exa. autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - João Pizzolatti, Vide-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em 17-10-00. - Michel Temer, Presidente.
Ofício-Preso n!! 293/00
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Brasrlia, 4 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a V. Exa. a apreciação do
Projeto de Lei nQ 1.477-A/99, por este órgão técnico.
Solicito a V. Exa. autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Joio Plzzolatti, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em 17-10-00. - Michel Temer, Preeider'm.
Do Sr. Deputado Rubem Medina, Presidente
em exercício da Comlsaio de Economia, Indllatria e Comércio, nos seguintes termos:
Offcio-Pres. nll 295/00
Brasília, 4 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente.
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a V. Exa. a apreciação
do Projeto de Lei n1l 3.082/00, por este órgão técnico.
Solicito a V. Exa. autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Rubem Medina, no exercfcio da Presidência.
Publique-se.
Em 17-10-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Gilmar Machado, Presidente em exercício da Comissão de Educaçio,
. Cultura e Desporto, nos seguintes termos:
Offcio nll P-281/20oo
Brasília, 4 de outubro de 2000
Excelintfssimo Senhor
Deputado Michel Temer

Outubro de 2000

DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação do
Projeto de Lei nl!2.219199, do Sr. Walfrido Mares Guia,
que "denomina 'Aeroporto de Montes ClarosIMário Ribeiro' o aeroporto da cidade de Montes Claros, Estado
de Minas Gerais", para publicação da referida proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Gilmar Machado, Presidente em exercício.
Publique-se.
Em 17-10-00. - Michel Temer, Presidente.
Offcio nl! P-284/2oo0
Brasflia, 4 de outubro de 2000
Exelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação,
com substitutivo, do Projeto de Lei nº 283/99, do Sr.
Alberto Fraga, que "institui, na República Federativa
do Brasil, a data de 30 de novembro, como sendo Dia
do Evangélico" e os PL nlls 291/99 e 2.175/99, apensados, para publicação das referidas proposições e
do parecer a elas oferecido.
Atenciosamente, - Gilmar Machado, Presidente em exercfcio.
Publique-se.
Em 17-10-00. - Michel Temer, Presidente.
Offcio nll P-286/2000
Brasflia, 4 de outubro de 2000
Exelentfssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação do

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000,

Quarta-feira 18

50657

Projeto de Lei nº 2.252/99, do Sr. Sérgio Novais, que
"institui o Dia Nacional da Água", para publicação da
referida proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Gilmar Machado, Presidente em exercício.

Publique-se.
, Em 17-10-00. - Michel Temer, Presidente.

Publique-se.
Em 17-10-00. - Michel Temer, Presidente;'

Do Sr. Deputado Manoel Castro, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, nos seguintes termos:

Ofício nº P-286-At2000
,
"

Of.P-nº 148/2000

Brasília, 4 de outubro de 2000
Excelintísssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação do Projeto de Lei nº 2.900/2000, da Sra. Nice Lobão, que "declara feriado nacional o dia 22 de abril,
data comemorativa do Descobrimento do Brasil",
para publicação da referida próposição- Ef do párecer
a ela oferecido. '
Atenciosamente, - Gilmar Machado, Presidente em exercício.
Publique-se.
Em 17-10-00. - Michellemer, Presidente.

Brasília, 4 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este órgão técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº
809-A/99, da Sra. Maria do Carmo Lara.
Cordiais saudações, - Manoel Castro, Presidente.
. .
Publique-se.
Em 17-10-2000. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Jorge Alberto, Primeiro
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, da
Comissão de Seguridade Social e Famnia, nos seguintes termos:
Ofício nº 243/2000-P

Ofício nº P-287/2000
Brasília, 4 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação do Projeto de Lei nº 2.973/2000, do Sr. Aldo Rebelo, que "dá nova redação à alínea e do inciso I do
art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que
dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras
providências", para publicação da referida proposição e do parecer a ela oferecido."
Atenciosamente, - Gilmar Machado, Presidente em exercício.

Brasília, 5 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este órgão técnico, do Projeto de Lei nº 2.054/99.
Solicito a V. Exa. autorizar a publicação do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, - Jorge Alberto, Primeiro
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em 17-10-00. - Michel Temer, Presidente.
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NII 1.416,

MENSAGEM
DE 2000
(Do Poder Executivo)
Solicita a retirada do Projeto de lei
n ll 1.147, de 1988, que "modifica a lei n ll
6.385, de 7 de dezembro de 1976", envia.:.
do à Câmara dos Deputados com a Mensagem n 8 473, de 1988.
Submeta-se ao Plenário
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a V. Exas., de conformidade com a
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado da
Fazenda, Interino, a retirada do Projeto de Lei nll
1.147, de 1988, que "modifica a Lei nI!6.385, de 7 de
dezembro de 1976", enviado à Câmara dos Deputados com a Mensagem nl! 473, de 1988.
Brasília, 4 de outubro de 2000. - Marco Maciel.
EM. Nº 663
Brasília, 29 de setembro de 2000
Excelentrssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de sugerir a Vossa Excelência a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nl! 1.147, de
1988, de autoria do Poder Executivo, que "modifica a
Lei n2 6.385, de 7 de dezembro de 1976", no que se
refere aos limites para aplicação de multas pela Comissão de Valores Mobiliários, no exercício do seu
poder de polícia.
2. A Lei nIl 9.457, de 5 de maio de 1997, promoveu significativas mudanças na legislação societária
e do mercado de capitais, fixando os respectivos limites das multas em termos de reais, em consonância. com a atual realidade monetária nacional.
3. O Projeto de Lei em comento estabelece vaIares referenciados a índices não mais vigentes na
economia nacional- as Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), restando, portanto, inaplicáveis nos
dias atuais.
4. Pelo exposto, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência sugestão no sentido de que
o Projeto de Lei nl! 1.147/88 seja retirado de tramitação, no Congresso Nacional, a fim de que este Ministério possa reavaliar a matéria.
Respeitosamente, - Amaury Bier, Ministro de
Estado da Fazenda, Interino.
Aviso nl! 1.708-C. Civil
Em 4 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senha. Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o Excelentíssirno Senhor Vice-Presidente da República,
no exercício do cargo de Presidente da República, solicita a retirada do Projeto de Lei n2 1.147, de 1988.
Atenciosamente, - Silvano Glanni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.
MENSAGEM NSl 1.421, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Solicita a retirada do Projeto de lei

nSI 3.528, de 2000, que "altera dispositivos

da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997,
que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, Institui o Conselho Nacional de Polftica Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providênclas", enviado à Câmara dos Deputados
com a Mensagem n2 1.223, de 2000.
Defiro. Publique-se.
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a V. Exas. a retirada do Projeto de Lei nl!
3.528, de 2000, que "altera dispositivos da Lei nll
9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a
política energética nacional, as atividades relativas ao
monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional
de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências", enviado à Câmara dos
Deputados com a Mensagem nl! 1.223, de 2000.
Brasília, 5 de outubro de 2000. - Marco Maciel.
EM INTERMINISTERIAL NI! 251/MPIMME

Brasília, 27 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Objetivando conferir maior racionalidade na
aplicação dos recursos pertencentes à União, relativos às concessões para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência,
por intermédio da Exposição de Motivos Interministerial nl! 185IMP/MME, de 15 de agosto de 2000, projeto de lei dispondo sobre a desvinculação dos recursos de que tratam os arts. 48, 49 e 50 da Lei n2 9.478,
de 6 de agosto de 1997.
2 - O projeto de lei em questão foi enviado ao
Congr~sso Nacional por meio da Mensagem nl!
1.223, de 30 de agosto de 2000, onde recebeu o nl!
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3.528, de 2000, a fim de que seus efeitos pudessem
ser considerados na elaboração do projeto de lei orçamentária de 2001, nos termos do art. 67 da Lei nº
9.995, de 25 de julho de 2000 (LDO-2001).
3 - Ocorre, porém, que, após avaliar novos
argumentos apresentados pela Agência Nacional
do Petróleo - ANP, autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia, não considerados por ocasião da elaboração do projeto de lei em tela, concluiu-se ser prudente a permanência da vinculação parcial dos recursos, no montante necessário
ao atendimento das ações que vinham sendo desenvolvidas.
4 - Por outro lado, também entendeu-se ser conveniente que, mesmo com a desvinculação parcial, essa
fosse limitada aos exercícios financeiros de 2001 e 2002,
tempo suficiente para uma ampla discussão sobre as
vinculações desses recursos, na forma hoje existentes.
Diante do exposto, propomos a Vossa Excelência a
retirada do Projeto de Lei nº 3.528, de 2000, em tramitação no Congresso Nacional, e o envio àquela Casa Lagislativa, em substituição, do projeto de lei em anexo.
Respeitosamente, - Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão;
Hélio Vitor Ramos Filho, Ministro de Estado de Minas e Energia, Interino.
Aviso nº 1.714 _ C. Civil.
Em 5 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Pri~eiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
qual o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, solicita a retirada do Projeto de Lei n2 3.528, de
2000, que "altera dispositivos da Lei n2 9.478, de 6 de
agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do
petróleo, institui o Conselho Nacional de Política
Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências".
Atenciosamente, - Pedro Paren1te, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2 308, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.419/00
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Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Empresa de Comunicação
Sampaio Ltda., originariamente outorgada à Rádio Educadora Sampaio Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, a
partir de 12 de maio de 1994, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Paimeira dos fndios, Estado de Alagoas.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54.»
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exas., acompanhada de
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante do decreto de 29 de
setembro de 2000, que "renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências". As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltqa.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda:, a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios - AL (onda média);
2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 1º de maio de 1994, \
,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a\
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
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1 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10 - Difusoras de Pernambuco ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda média);

25 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 1 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança ltda., a
partir de 1li de maio de 1993, na cidade de Bragança-

11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1Q de novembro de 1993 na cidade de Petrolina - PE (onda média)'
'
'd'
CI
b
d
P
b'
S/A
12 - Ra 10 u e e ernam uco
, a par t'Ir
de 1Q de maio de 1993, na cidade de Recife _ PE
(onda média);

PA (onda tropical); :
.
~
27 - Fundaçao Emissora Rural a Voz do Sao
Francisco, a partir de 111 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina
, . - PE (onda tropical).
.
Brasllla, 5 de outubro de 2000. - Marco MacIel.
EM Nº 370/MC

13 - Rádio Tamandaré S/A, a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);

Brasília, 14 de setembro de 2000

14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense ltda., a partir de
19 de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
Q

16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 1 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro- RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1Q de novembro de 1993, na cidade de Concórdia SC (onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 1I! de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis - SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Campinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A, a partir de 19 de novembro de 1993, na cidade
de Itu - SP (onda média);
22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1g de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP
(onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes SIA, a
partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
24 - Sociedade Radio Guarujá Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Florianópolisse (ondas curtas);

ExceJentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
ltda" concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos (ndios, Estado de Alagoas
(Processo nl! 53610.000148/94);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nl! 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nl:! 29670.000410/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nQ 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de Sérviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nQ 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000026194);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltcla., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná (Processo nQ 53740,000002I94);
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• Rádio Jaguariafva Ltda., concessionária .de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jaguariafva, Estado do Paraná (Processo n° 53740.000034/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
EstaQo de Pernambuco (Processo n2
291 0~.000445/93);

• Difusoras de Pernambuco Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco (Processo

n2 29193.000444/93);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessio'nária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado dle Pernambuco
(Processo nº 291 03.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco SIA,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo n2
29103.000028/93);

• Rádio Tamandaré SIA, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nO 29650.000014193);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº 291 03.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estad~ do Rio de Janeiro (Processo n2
53770.000251/93);

• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,

na cidade do Rio de Janeiro Estado do Rio de
Janeir<!> (Processo nll 50nO.000119/93);
., Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço :d,e radiodifusão sonora em onda média, na ci~ade de Concórdia,
Estado de Santa Cat~rina (Processo nll
50820.000624/93);

",_

• Rádio Cultura Am S/A, concessioná~
ria de serviço de radiodifusão sonora em
onda méçtia, na cidade de Florianópolis,
Estado d,e Santa Catarina (Processo n2
50820.000633193);
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• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária da. serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001000/93);

• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo

n2 50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
SIC Ltda., concessionária de serviço de ra-

diodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado "'de São Paulo (Processo

n2 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000097/93),

• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radioJifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo

n2 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de FlorianópoIis, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000540/93);

• Fundação Cásper Lfbero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (Processo n2 5083O.oo0993/93);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Bragança, Estado do Pará (Processo nº
50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, conces§ionária de serviço
d~ radiodifusão ~onora em onda tropical, na
Cidade de p;trollna, Estado de Pernambuco
(Processo n- 291 03.000016/93).
2 - Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão
é regida pelas dispos,ições contidas na Lei nll 5.785, de
23 de junho de 1972, ~ no Decreto nll 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a, regulamentou.
3 - Cumpre ressaltar que os pedidos foram
analisados pelos órgãos técnicos dêste Ministério e
considerados de acordo com os dispositivos legais
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aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as
qualificações necessárias à renovação da concessão.
4 - Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n2 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nll 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
~acional, em cumprimento ao § 3 2 do art. 223 da
':;onstituição.
Respeitosamente, _ Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodlfualo, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 32, da Lei n2 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 62 da Lei n2 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o disposto no art. 62, inciso I, do
DÉlcreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 12 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos fndios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Uda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei n1l 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto n2 91.670, de 20 de setembro de 1985, e tmnsferida pelo decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo n9 5361 0.000148194);
,,- Rádio Anhanguera SIA, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto n2 37.338, de 13 de maio de
1955, e renovada pelo Decreto nº89.472, de 21 de março de 1984 (Processo nIl 29670.ooo236193);
111 .Rádio Riviera Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorl;Iada pelo Decreto n2 926, de 27 de abril de
1962, e renovada paio Decreto n2 89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo n2 29670.00041 0/93);
IV - Rádio Buriti Lida., a partir de 12 de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
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S/A, pela Portaria MVOP n2 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria n!l63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto n2 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto n2 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo decreto de 4 de junho de 1996 (Processo n2 29670.0oo455/93);
V - Sociedade Mineira de Radiodifusão Lida., a
2
partir de 1 de nove~bro de 1~93, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas ~erals, outorgada pelo Decreto n2 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto n2 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo n2 507 10.000746/93);
VI- Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n2
668, de 24 de novembro de 1958, renovada pelo Decreto n2 91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo
n2 53740.000026/94);
VII- Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto n2
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo n2
53740.000002/94);
VIII- Rádio Jaguarisfva Uda., a partir de 1º de novembro de .1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná, outorgada pelo Decreto n2 850, de 6 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto n!!89.007, de 16 de novembro de 1983 (Processo n2 5374O.0ooo34/93);
IX - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio SIA, mediante Decreto
n1l 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto n2
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto n2 91.385, de 12 de julho de 1985
(Processo n2 291 03.000445/93);
X - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nll 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto n2 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto n2 91.386, de 12 de julho de 1985 (Processo
n2 291 03.000444/93);
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XI - F,~~ààção Emissora Rural a Voz do São
sionária de que trata este inciso pelo decreto de 17 de
Francisco, a pàrtir de 1º de novembro de 1993, na cijulho de 1995 (Processo nº 50820.000633/93);
dade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
XIX - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
Decreto nº821 "de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
Decreto nº 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 291 03.000204/93);
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
XII- Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
Decreto nº89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
1º de maio de ~~93, na cidade de Recife, Estado de
nº50830.001000/93);
Pernambuco, outorgada pelo Decreto n2 402, de 31 de
XX - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº89.778, de
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
13 de junho de 1, ~84 (Processo nº 291 03.000028193);
XIII- Rádio Tamandaré S/A, a partir de 12 de
nº1.238,de25dejunhode1962,erenovadapeloDemaio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernamcreto nº 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Procesbuco, outorgada pelo Decreto nº27.634, de 27 de deso nº50830.000940/93);
,
2
XXI _ Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
zembro de 1949, e renovada pelo Decreto n 94.181 ,
de 6 de abril de 1987 (Processo nº29650.000014/93);
Ltda, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
- XIV - Sociedade Rádio Emissora Continental do
de Itu, Estado de São Paulo,' outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conRecife Ltda., a pa,rtir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
forme Decreto nº22.387, de 31 de dezembro de 1946,
pelo Decreto nº 43.901, de 13 de junho de 1958, e rerenovada pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de
novada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
1985, e transferida pelo decreto de 9 de agosto de
1984 (Processo nº 291 03.000448/93);
1996, para a concessionária de que trata este inciso
XV - Rádio'Cultura Fluminense Ltda., a partir de
(Processo nº 50830.000807/93);
XXII _ Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Estado de .são Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
Decreto n291.750, de 4 de outubro de 1985 (Procesnº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pejo
so nº 53770.000251 /93);
' D e c r e t o nº 91.748, de 4 de outubro de 1985 (ProcesXVI- S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
so nº50830.000097/93); .
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
XXIII _ Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
Janeiro, outorgada.pelo Decreto nº 29.238, de 29 de
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamenjaneiro de 1951, e renovada pelo Decreto nº 89.510,
te à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo Decreto
de 4 de abril de 1984 (Processo nº50770.000119/93);
XVII - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir
nº 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada pelo Dede 1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
creto n!!91.746, de 4 de.outubro de 1985, e autorizada
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
a mudar a sua denominação social e tipo societário
à Rádio Rural d~ Concórdia Ltda., mediante Decreto
para a atual, conforme Portaria nº 43, de 4 de fevereiro
nº 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida
de 1987 (Processo n250830.0oo966193).
para a Fundaçãl,? Rádio Rural, conforme Decreto nº
Art. 2º Fica renovada a concessão das entida86.269, de 6 de·agosto de 1981, renovada pelo Dedes abaixo mencionadas, para explorar, ser direito de
creto nº 88.581, de.2 de agosto de 1983, e transferida
exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de raconforme decreto de 25 de maio de 1999, para a condiodifusão sonora em ondas curtas:
cessionária de que trata este inciso (Processo nº
1_ Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 1º
".:.
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,.
50820.000624/9;3);'
XVIII- Rádio Cultura Am S{~:'a partir de 1º de
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, originariam:~nte outorgada à
38.569, de 14 de janeiro d 1956, e renovada pelo DeRádio Anita Garibaldi S/A, pelo Deçreto nº 37.336, de
creto nº 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo
nº 50820.000540/93);
12 de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A, con~orme Decreto. nº 77.627, de 9 de
11- Fundação Cásper Líbero, a partir de 12 de no2
março de 1976, renovada pelo Decreto n 89.007, de
vembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concesSão Paulo, outorgada pelo Decreto nº31.057, de 30 de
•

I •
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junho de 1952, e renovada pelo Decreto n"91.747, de
4 de outubro de 1985 (Processo nIl 5083O.0oo993193).
Art. 311 Fica renovada, por dez anos, a partir de
111 de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
1- Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir de 111 de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora de Bragança ltda., renovada pelo Decreto nll
91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária
de que trata este inciso (Processo nll 5072O.000226193);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 111 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto n1l 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n1l 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
n2 291 03.000016193).
Art. 4!l A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 511 A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 311 do art. 223 da Constituição.
Art. 6!l Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 179!l da Independência e 112" da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO; Pimenta da Veiga.
Aviso n!l.1.712-C. Civil
Em 5 de outubro 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
Excelentrssimo Senhor Vice-Presidente da República, no exerc(cio do cargo de Presidente da República,
na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do decreto de 29 de setembro de
2000, que "renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e
dá outras providências".
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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N2 309,

TVR
DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM NIl1.419100

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Anhanguera S/A
para explorar, pelo prazo de dez anos, a
partir de l ' de novembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiadifusio sonora em onda média, na cidade de GoiAnia, Estado de Goiás.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54.))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exas., acompanhada de
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante do decreto de 29 de
setembro de 2000, que "renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências". As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 111 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos (ndios - AL (onda média);
2 - Rádio Anhangüera S/A, a partir de 1!l de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 12 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1!l de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);
7 - Ráqio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1!!
de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Jaguaria(va - PR
(onda média);

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
1!! de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
1!! de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda médi!=l);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina- PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir
de 1!! de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandaré S/A, a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1 de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1!! de novembro de 1993, na cidade de Concórdia SC (onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 1!! de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis - SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas - SP (onda média);
21 - Rádi.o Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A, a partir de 1!! de novembro de 1993, na cidade
de Itu - SP (onda média);
,
22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1!! de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP
(onda média);
:..
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, a
partir de 1 de novembro de 1993; na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
51
1 de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis (ondas curtas); ,
~)
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25 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 1!! de
novémbro de 1993, na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 1!!de maio de 1993, na cidade de BragançaPA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1!! de maio de 1993, na cidade
de Petrolina - PE (onda tropical).
Brasília, 5 deoutubrode2000.-Marco Maciel.
EM nº 370/MC
I

Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senh~r Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas
(Processo n!! 5361 0.000148/94);
• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo n!! 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo n!! 29670.00041 0/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo n!! 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo n!! 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná (Processo nº 53740.000002194);
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• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná (Processo nll53740.000034I93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000444193);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nll 291 03.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000028193);
• Rádio Tamandaré S/A, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nl! 29650.000014/93);
•
Sociedade
Rádio
Emissora
Continental do Recife Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nIl 29103.ooo448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nll
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade do Rio de Janeiro Estado do Rio de
Janeiro (Processo nll 50no.000119193);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000624193);
, • Rádio Cultura Am S/A, concessionária pe serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (ProcesSl nll
50e20.oo0633193);
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• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
nll 50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
nIl 50830.oo0.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo

nIl 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000540193);
• Fundação Cásper Libero, concessionália de serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (Processo nll50830.000993I93);
• Fundação Nossa Senhora do
Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Bragança, Estado do Pará (Processo nll
50720.0002261~3);
.
~ • Fun~açao Emlsso,ra ~~ral a Voz ,do
Sao FranCISco, concesslonana de serviço
d~ radiodifusão ~onora em onda tropical, na
Cidade de Petrollna, Estado de Pernambuco
ll
(Processo n 291 03.000016/93).
2 - Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão
é regida pelas diqposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decrato nll 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, qus a regulamentou.
3 - Cumpre ressaltar que os pedidos foram anaIisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais apli-
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cáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4 - Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

o

Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62 da Lei nQ 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica: renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito ,
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de '
radiodifusão sonora em onda média:
I - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira.,
dos índios, Estado de Alagoas, outorgada originaria~ .
mente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio é Televisão Ltda., conforme Portaria Contei nº 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto nº 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo nQ 5361 0.000148/94);
11- Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto n2 37.338, de 13 de maio
de 1955, e renovada pelo Decreto n2 89.472, de 21 de
março de 1984 (Processo nº 29670.000236/93);
111 - Rádio Riviera Uda., a partir de 1º de novembro de 199,3, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada" pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nº89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nº 29670.00041 0/93);
IV - Rádio Buriti Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rád!o Difusora Brasileira
S/A, pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
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1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nº 63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto nº 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto nº 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nº 29670.000455/93);
V - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto n2 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nº 89.231 , de 22 de dezembro de 1983 (Processo n2 5071 0.000746/93);
VI - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n2
668, de 24 de novembro de 1958, e renovada pelo
Decreto nº91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nº 53740.000026/94);
VII- Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719, de 2
de· setembro de 1955, e renovada pelo Decreto n2
90:278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº
53740.000002/94);
VIII- Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná, outorgada pelo Decreto nº 850, de 6 de abril de
1962, e renovada pelo Decret0 n2 89.oo7, de 16 de novembro de 1983 (Processo nº 53740.000034/93);
IX - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nº
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nº 91.385, de 12 de julho de 1985
(Processo n2 291 03.000445/93);
X - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº27.901 , de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pejo Decreto nº82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nSl 91 .386, de 12 de julho de 1985 (Processo
nº 291 03.000444/93);
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XI - Fundação Emissora Rural a Voz do São
16 de novembro de 1983, e transferida para a concesFrancisco, a partir de 19 de novembro de 1993, na cio
sionária de que trata este inciso pelo decreto de 17 de
dade de Petrolina, Estado do Pernambuço, mediante
julho de 1995 (Processo nº 50820.000633/93);
Decreto nl1 821, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
XIX - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
Decreto nl1 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
nl1 29103.000204/93);
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
XII - Rádio Clube de Pernambuco SIA, a partir
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado
Decreto n9 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402, de
nº 50830.001 000/93);
31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nl1
XX - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
89.778, de 1~ de junho de 1984 (Processo nl1
partir de 19 de novembro de 1993, na cidade de Cam·
29103.00002s193);
pinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
XIII- Rádio Tamandaré S/A, a partir de 111 de maio
nº 1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo
de 1993, na cidadé de Recife, Estado de Pemambuco,
Decreto nº 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo nQ 50830.000940/93);
outorgada pelo Decreto nº 27.634, de 27 de dezembro
de 1949, e renovada pelo Decreto nl1 94.181 , de 6 de abril
XXI - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
de 1987 (Processo nº 29650.000014193);
Ltda., a partir de 19 de novembro de 1993, na cidade
XIV - Sociedade Rádio Emissora Continental do
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu SIA, conRecife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
forme Decreto nº 22.387, de 31 de dezembro de
pelo Decreto nl1 43.901, de 13 de junho de 1958, e re1946, renovada pelo Decreto nº91.746, de 4 de outunovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
bro de 1985, e transferida pelo decreto de 9 de agosto
de 1996, para a concessionária de que trata este inci1984 (Processo nll 29103.000448/93);
XV - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
so (Processo nº 50830.000807/93);
111 de novembro de 1993, na cidade de Campos, EstaXXII - Rádio Diário De Mogi Ltda., a partir de 1º
do do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
Decreto n2 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Procesnº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
so nº 53770.000251/93);
Decreto n2 91.748, de 4 de outubro de 1985 (ProcesXVI- SIA Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
so n9 50830:000097/93);
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
XXIII - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29 de
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariajaneiro de 1951, e renovada pelo Decreto nQ 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo nº50770.000119/93);
mente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
XVII - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir
Decreto nº 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
pelo Decreto nll 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
societário para a atual, conforme Portaria nº 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo nº50830.000966/93).
n2 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nº
Art. 2º Fica renovada a concessão das entida86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo De·
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
ereto nº 88.581, de 2 de agosto de 1983, e transferida
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
conforme decreto de 25 de maio de 1999, para a con·
radiodifusão sonora em ondas curtas:
1- Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 1º
cessionária de que trata este inciso (Processo nº
50820.000624193);
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada peJo Decreto nº
XVIII - Rádio Cultura Am S/A, a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Esta38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo
do de Santa Catarina, originariamente outorgada à
Decreto nº 88.890, de 19 de outubro de 1983 (ProcesRádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto n2 37.336, de
so nº 50820.000540/93);
12 de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televi11- Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de nosão Cultura S/A, conforme Decreto nº77.627, de 9 de
vembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
março de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de
São Paulo, outorgada pelo Decreto n2 31.057, de 30 de
50668
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junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº91.747, de
4 de outubro de 1985 (Processo nº 50830.000993/93).
Art. 32 Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
I - Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
de 12de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado
do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora
de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto n2 91.744, de
4 de outubro de 1985, e transferida pelo decreto de 23
de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo n2 50720.oo0226/93);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, A partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto nll 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 29103.000016/93).
Art. 42 A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 52 A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art.6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. _ FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO; Pimenta da Veiga.
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TVR NlI 310, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Riviera Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 12 de novembro de 1993, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)).
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exas., acompanhada de
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante do decreto de 29 de
setembro de 2000, ,que "renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências". As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios - AL (onda média);
2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 12 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda.\ a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de

º

Aviso n2 1.712 - C. Civil
Em 5 de outubro de 2000
A Sua Excdelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República,
na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do decreto de 29 de setembro de
2000, que "renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e
..
dá outras providências".
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira -'
PE (onda média);

24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis - SC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 1!l de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP
(ondas curtas);

~ 1 - Fund~ção ~missora Rural a Voz do Sã?
FrancIsco, a p~rtlr de 1 de novem~ro. de 1993, na CIdade de Petroh,na - PE (onda média),
.
12 - RádiO Clube de Pernambuco S/A, a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média)'
13 - R '
11
d é S/A
rt' d 1li d e '
., a pa Ir e, . . mala
a, la aman ar.
de 1993, na cidade de Recife - PE (onda media),
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);

26 _ Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 12 de maio de 1993, na cidade de Bragança- PA (onda tropical)' e
'
27- Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 111 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina _ PE (onda tropical).
B raSlla,
'I' 5 deout ubro d e 2000 .- Marco Mac Ie.I

d'

16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir
de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Concórdia - SC (onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente
Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis - SC (onda
média);.
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba - SP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de
Campinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção
de Itu S/A, a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Itu - SP (onda média);
22 - Rádio Diário de Mogi Ltda.; a partir de 111
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes SP (onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, a
partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);

EM nº 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos rndios, Estado de Alagoas
(Processo n2 53610.000148/94);
• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nll 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nll 29670.00041 0/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo n1l 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Il=pra, Estado de Minas Gerais (Processo nll 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nll
53740.000026/94);
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• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná (Processo n1l 5374O.000002I94);
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jaguariaíva, Estado do ~araná (Processo nº 3740.000034/93);
~ Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessiol1ária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo n2 291 03.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo n2
29103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco"(Processo n!! 29650.000014193);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo n1l 291 03 .000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nll
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro Estado do
Rio
de
Janeiro
'(Proc~sso
nQ
50770.000119/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000624/93);
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• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusao sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
n2 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000097/93),
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópo2
Iis, Estado de Santa Catarina (Processo n
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Líbero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000993/93);
. • Fund~çã? Nossa S~nhora do .Ro~áno, concesslonana de serviço de radlodlfusão sonora em onda tropical, na cidade de
2
Bragança, Estado do Pará (Processo n
50720.000226/~3); .
• Fundaçao Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
d~ radiodifusão ~onora em onda tropical, .na
Cidade de P:trohna, Estado de Pernambuco
(Processo n 29103.000016/93).
2 - Observo que a renovação do prazo de vigêneia das outorgas para explorar serviços de radiodifusão'
é regida pelas disposições contidas na Lei nl! 5.785, de
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23 de junho de 1972, e no Decreto n" 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.
3 - Cumpre ressaltar que os pedidos foram anaIisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4 - Nessa conformidade, e em observância ao
quedispãemaLein1l5.785 de 1972 e seu Regulamento Decreto n"88.066 de 1983 sub~eto o assunto à su~rior consideração de Vo~ Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3" do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifueio, e dá outras providincias.

o Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da
Constituição, 33, § 3", da Lei n2 4.117, de 27 de agosto
de 1962, e 62 da Lei nll 5.785, de 23 de junho de 1972, e
tendo em vista o disposto no art. 62, inciso I, do Decreto
nll 88.066, de 26 de janeiro de 1983, decreta:
Art. 12 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1li de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos rndios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei nll 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto nll 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo nQ 53610.000148/94);
11- Rádio Anhanguera S/A, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto n2 37.338, de 13 de maio de
1955, e renovada pelo Decreto nIl 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo n2 29670.ooo236193);
111- Rádio Riviera Ltda., a partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nll 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nIl 89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nQ 29670.0oo41 0/93);
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IV - Rádio Buriti Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A, pela Portaria MVOP n9 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria n"63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto nll 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto n1l 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo n" 29670.000455/93).
V - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
11
partir de 1 de nove~bro de 1~93, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas ~erals, outorgada pelo Decreto n"48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto n" 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo n2 5071 0.000746/93);
VI - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1" de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n"
668, de 24 de novembro de 1958, e renovada pelo
Decreto nll 91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nQ 53740.ooo026/94);
VII- Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto n"
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nQ
53740.000002194);

VIII- Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná, outorgada pelo Decreto n2 850, de 6 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto n2 89.oo7, de 16 de novembro de 1983 (Processo n9 5374O.ooo034/93);
IX - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nll 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nll
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nll 91.385, de 1º de julho de 1985
(Processo nll 29103.000445/93);
X - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nll 27.901 , de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
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para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto n!!91.386, de 1!! de julho de 1985 (Processo
n2 291 03.000444/93);
XI - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nº 821, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n2 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
n!! 29103.000204/93);
XII- Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir
de 1!! de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402, de
31 de outubro de 193q, e renovada pelo Decreto nº
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);
XIII - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgflda pelo Decreto n!! 27.634, de 27 de dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto n!! 94.181,
de 6 de abril de 1987 (Processo n2 29650.000014/93);
XIV - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto n2 43.901 , de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo n2 29103.000448/93);
XV - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
i!! de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto n!!
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo n2 53770.000251/93);
XVI- S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto n!! 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto n2 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processó n!! 50770.000119193);
XVII - Rádio Rural de Concórdia Uda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
n2 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida
para a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto n!!
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Deereto n!! 88.581 , de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decr.eto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trata este inciso (Processo n!!
50820.000624/93);

,
XVIII- Rádio Cultura Am SIA, a 'partir de 1º de

novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, originariamÊmte outorgada à
Rádio Anita Garibaldi SIA, pelo Decreto n2 37.336, de
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12 de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A., conforme., Decreto nº 77.627, de 9
de março de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007,
de 16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de
17 de julho de 1995 (Processo n2 50820.000633/93);
XIX - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto n!!
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto n!! 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo n!! 50830.001 000/93);
XX - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 12 de novembro de·1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo nº 50830.000940/93);
XXI - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C.
Ltda., a partir de 1!! de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de (tu S/A., conforme Decreto n2 22.387, de 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo Decreto n!! 91.746, de 4 de outubro de
1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo n!! 50830.000807/93);
XXII- Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 867, de 30 de setembro dé 1946, e renovada pelo
Decreto n!! 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo n!! 50830.000097/93);
XXIII- Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., pelo
Decreto nº 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto n!! 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria nº 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo n!!50830.000966/93);
Art.2!! Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
1- Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 1!!
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n!!
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo
Decreto n!! 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo n!!50820.000540/93);

50674 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

111

11 Fundação Cásper Libero, a partir de de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nll 31.057, de 30 de
junho de 1952, e renovada pelo Decreto nll'91.747, de 4
de outubro de 1985 (Processo nll 50830.000993/93);
Art. 311 Fica renovada, por dez anos, a partir de
111 de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
I - Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
1993, na cidade de Bragança, Estado
de 111 de maio
do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora
de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nll 91.744,
de 4 de outubro dEI 1985, e transferida pelo Decreto de
23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo nº 50720.000226193);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 111 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto n2 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n2 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo

ge

nll 29103.000016/93);
Art. 4 11 A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 511 A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 31! do art. 223 da Constituição.
Art. 6 ll Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 1792 da Independência e 112ll da República. - FERNANDO HENRIQUE CARDOSO. - Pimenta da Veiga.
Aviso n1l 1.712 - C. Civil
Em 5 de outubro de 2000
A Sua Excdelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
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Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR Nll 311, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N51 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Buriti LIda., originariamente outorgada à Rádio Difusora
Brasileira S/A., para explorar, pelo prazo
de dez anos, a partir de 111 de maio de
1994, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonQl'a em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de
Goiás.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)).
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 311 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão daS' entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:

1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
parti! de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos Indios - AL (onda média);

2 - Rádio Anhanguera S/A., a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1g de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A., a partir de 12 de maio de 1994
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
,
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);
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7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
i!! de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993 na cidade de Petrolina - PE (onda média);
,
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A. Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de ConcórdiaSC (onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A., originariamente
Rádio Anita Garibaldi SIA., a partir de 1º de novembro
de 1993, na cidade de Florianópolis - se (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Campinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu SIA., a partir de 1º de novembro de 1993, na cida,
de de Itu - SP (onda média);
22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP
(onda média);

Quarta-feira 18 50675

23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de FlorianópolisSC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 1º de maio de 1993, na cidade de BragançaPA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina - PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de2000.-MarcoMaciel.
EM. Nº 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas
(Processo nº 53610.000148/94);
• Rádio Anhangüera S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nº 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás (Processo nº 29670.000410/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo n2 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nº 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
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sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo n!:!
53740.000026/94);

• Rádio Cidade de Curitiba ltda., cancessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná (Processo n2 5374O.000002l94);
.
• Rá~io Jagua~aí~a ~tda., concessíonána de S81V1ÇO de radlodifusao sonora en:' onda
média" na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Parana (Processo nll53740.000034I93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de ~e.rviço de. radiodjfus~o so~o.
ra em onda media, na Cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000445/93);

.• D!f~soras de. Pernamb~c~ Lt~a., concesslonana de ,S~rvIÇO d~ radlodlfusao so~ora em onda media, na Cidade de Pesquelra~
Estado de Pernambuco (Processo n
29103.000444/93);
~ .Fun~ação Emisso~a R~ral a Voz .do
Sao FranCISco, concesslonána de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nSl 291 03.000204/93)'
,
'
• ~ádl~ Clube de, Pernamb~co, SI';.,
concesslonána de serviço de radlochfusao
sonora em onda média na cidade de Reeife Estado de Perna~buco (Processo n2
29103 000028/93)'
.. Rádio Tam~ndaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Recife Estado de
Pemambu~ (Processo n2 29650.ÓOOO14193);
•
Sociedade
Rádio
Emissora
Continental do Recife Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo n2 291 03.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo n2
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro (Processo n250nO.OOO119193);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
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Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000624193);
• Rádio Cultura Am S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo n2
50820.000633193);

• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo n2
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas Estado de São Paulo (Processo
nllS0830.Ó00940/93);

• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Itu Estado de São Paulo (Processo
n250830.(mO.807/93);
. .,..
.
.• RádiO ~Iano de ~O~I Lt~a., concesslonána de ~ervlço ,de radlodlfus~o sonora em
onda média, na ~Idade de Mogl das Cruzes,
Estado de Sao Paulo (Processo n2
S0830.oo0097/93)'
,.
'
. _
.
• Radlo e Televlsao Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço radiodifusão sonora em onda media, na cidade de
S:o Paulo, Estado d~ São Paulo (Processo
n 50B30.~966/93), .
,
• SOCiedade RádiO GuaruJá Ltda., concessionária de serviço ~e radiodifusã? sonora em onda curta, na Cidade de FlonanópoIis, Estado de Santa Catarina (Processo n2
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Líbero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (Processo n2 50830.000993193);
• Fundação Nossa Senhora do
Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Bragança, Estado do Pará (Processo n2
50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nIl 29103.0oo016/93).
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2 - Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei
n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3 - Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4 - Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decre~Q nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Ren,ova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nll 4.117, de 27
de agosto de 196~, e 62 da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso I, do Decreto' nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonOi'â em onda média:
I - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de :1994, na cidade de Palmeira
dos fndios, Estado 'de Álagoas, outorgada originariamente à Rádio Eduéadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Con~el nº 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto nº 91.670, de 20 de setembro de 1985, Eüransferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária:<te que trata este
inciso (Processo nº 5361 0.000148/94'>';
11 - Rádio Anhanguera SIA, a pà~ir de 1~ pe novembro de 1993, na cidade de Goiânii:i:;' Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto n2 37.338, de 13 de maio de
1955, e renovada pejo Decreto nº89.472, de 21 de março de 1984 (Processo nº 29670.000236193);
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11I- Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto n2 89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nº 29670.00041 0/93);
IV - Rádio Buriti Ltda., a partir de 12 de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A, pela Portaria MVOP n2 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nº63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto nº 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda..
conforme Decreto n2 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo n'" 29670.~00455/93);
V - Sociedade Mineira de Rádiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade dé Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo n2 5071 0.000746/93);
VI- Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n2
668, de 24 de novembro de 1958, renovada pelo Decreto n2 91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo
nIl 53740.000026/94);
VII -Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
1li de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n'" 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nº
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo n2
53740.000002194);
VIII- Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná, outorgada pelo Decreto nº850, de 6 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto n2 89.007, de 16 de novembro de 1983 (Processo n2 5374O.0ooo34/93);
IX - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nll 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nll
82.789, de 4 de dezembrL) de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto n2 91.385, de 1º de julho de 1985
(Processo n2 291 03.000445/93);
X - Difusoras d Pernambuco Ltda., a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Esta-
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do de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
n227.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto n282.7~,
de 4 de dezem?ro d.e 1978, renovada e .tra~sferlda
para a concessionária de que trata este InCISO pelo
Decreto n!l 91 .386, de 1º de julho de 1985 (Processo
nIl 29103.000444193);
XI - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1!l de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto n!l821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Il
D!lecreto n 92.775, d~ 12 de junho de 1986 (Processo
.
n 291 03.000~3),
XII- RádiO Clube de Pernambuco S/A, a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco, outorgada pejo Decreto nll 402, de
31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto n2
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo n2
29103 00OO28193)'
'2
.
. '
,
. XIII - RádiO T~mandare S/~, a partir de 1 de
maio de 1993, na CIdade de Reclf~, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto n 27.634, de 27 d~
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto n
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo n2
29650.000014193);
XIV - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 111 de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nll 43.901, de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nIl 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nll29103.000448/93)·
.
"
,
XV - RádiO Cultura Flu~lnense Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na Cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro outorgada pelo Decreto nll
1.116 de 25 de setembro de 1936 e renovada pelo
Decr~to n!l91.750, de 4 de outubro 'de 1985 (Processo n!l53770.000251/93);
XVI- S/A Rádio Tupi, a partir de 111 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto n229.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto n2 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo nIl 50770.000119/93);
XVII - Rádio Rural de Concórdia Ltda a partir
de 1!l de novembro de 1993, na cidade de C~ncórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda. mediante Decreto
nSl 47.807 de 20 de fevereiro d~ 1960 transferida
para a FU~dação Rádio Rural, conform~ Decreto nSl
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto n!l88.581. de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto da 25 de maio de 1999, para a con-
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cessionária de que trate este inciso (Processo n2
50820.000624/93);
XVIII - Rádio Cultura Am S/A a partir de 111 de
novembro de 1993, na cidade de FI~rianópolis, Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada à
Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto n237.336, de
12 de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A, conforme Decreto nº77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto n2 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo n2 50820.000633/93);
XIX - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 111 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo outorgada pelo Decreto nll
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto n1l 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
n25083O.001000/93)'
XX Rád' Ed'
d
d C
'
ltd
10
uca ora e amplnas
a., a
partir de 1ll de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nIl1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Deereto n1l 93.261 , de 17 de setembro de 1986 (Processo n2 50830 000940/93)'
•

,

XXI -, RádiO Emissora Convenção de It~ S/C
ll
Ltda, a partIr de 1 d~ novembro de 1993, n~ ~Jda?e
de Itu, Esta~o de ,8ao Paulo, ou~orgada orlglnarlamente à RádiO ~mlssora Convençao de Itu S/A, conforme Decreto n 22.387, ~e 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo D,ecreto n 91.746, de 4 de outubro de
1985, e transferida p~'o ~~creto de 9 de ago~to ,de
1996, para a conceSSlonarla de que trata este inCISO
(Processo n!l50830.000807/93)
. .,
',
'11
XXII- RádiO DiáriO de Mogl Ltda., a partir de 1
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
n!l867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Dec~eto nIl 91.748, de 4.de outubro de 1985 (Processo n 50830.000097/93),
XXIII - Rádio d Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
Decreto n2 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo ~ecreto n2 91.746, de 4 de ?utu?ro de.198~, e
autOrizada a mudar a sua denomlnaçao SOCial e tipO
societário para a atual, conforme Portaria nSl 43, de
Sl
4 de fevereiro de 1987 (Processo n
50830.000966/93).
Art. 211 Fica renovada a concessão das entidadas abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
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de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
1- Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
38.569, de 1,4 de janeiro d 1956, e renovada pelo Deereto n2 88.8~O, de 19 de outubro de 1983 (Processo
nº 50820.00Q540/93);
11 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de
novembro de':1993, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº31.~57, de
30 de junhoode 1952, e renovada pelo Decreto nº
91.747, de 4, de outubro de 1985 (Processo nº
50830.000993/93)
.
Art. 3º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio ae 1993, a concessão para explorar,
sem direito de:exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical:
I - Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
de 1 de maio de, 1993, na cidade de Bragança, Estado
do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora
de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nº 91.744,
de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de
23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (flrocesso nº 50720.000226/93);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto nº820,. de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.77-6, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 291 03.000016/93),
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo pódig,o Brasileiro de Telecomunicações, leis subs~qüent~s e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 179º da Independência e 11?º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARQOSO - Pimenta da Veiga.

º

Aviso nº 1.712 -'C. Civil.
Em 5 d,~,putubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos/Deputados
Brasília - DF

Quarta-feira 18 50679

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2 312, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 12 de novembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
I
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios - AL (onda média);
2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro
de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 1º de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
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5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1SI de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 12
de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 12 de novembro de 1.993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidàde de Petrolina - PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 1!l de maio
de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1Q de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1!l de novembro de 1993, na cidade de Concórdia SC (onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 12 de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis - SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
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Itu S/A., a partir de de novembro de 1993, na cidade de Itu - SP (onda média);
22-Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP
(onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 1SI de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
24 -Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de FlorianópolisSC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 12 de maio de 1993, na cidade de BragançaPA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 12 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina - PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000. - Marco Antanio Maciel.
EM nQ 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas
(Processo nº 5361 0.000148/94);
• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo n~ 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiâma, Estado de Goiás (Processo nQ 29670.00041 0/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média., na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº 29670.000455/93);
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• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nº 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000026/94);
,. ~~dio Cida~e de Cu~tib~ L~da., concesslonana ?~ servlç? de radlodif~~ao sonora
em onda média, na Cidade de Curitiba, Estado
do Paraná (Processo nº 53740.000002194);
o • Rádi? Jaguariaí~a ~tda.:' concessionána de ~e,rvlço d~ radlodlfusao ~~nora em
onda media" na Cidade d~ Jaguanalva, Estado do Parana (Processo n 53740.000034/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda.,
concessionária de ,s~rviço ~e radiodif~são
s?nora em onda media, na CIdade de Limo:
elro, Estado de Pernambuco (Processo n29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda,,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Pesqueira, Estado de Pern~mbuco (Processo nº
29103.000444/93)'
_'
,
_ • Fu~daçao Emlss~ra ,R,ural a Voz ,do
Sao FrancIsco, concesslonana de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Petrolina Estado de Pernambuco
(Processo nº 291 03~000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco SIA,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Recife Estado de Perna~buco (Processo nº
291 03.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco (Processo n° 29650.000014/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Recife, Estado _de Pernambuco
(Processo nº 29103.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº
53770.000251193);
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• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (Processo nº 50770.000119/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000633/93);

• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001000/93)'

•
Rádio Éducadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000940/93)'
R 'do E o'
C
•
a 10 ml~so!~ onvenç,ao de Itu
S!C .Ltd~., concesslonana de ~e':"lço de. radlodlfusao sonora em o~da media, na cldade de Itu, Estado de Sao Paulo (Processo
nº 50830.000.807/93)'
"
o,,'
,
• Radlo Dlano De Mogl Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na :idade de Mogi das Cru:
z~s, Estado 7de ~ao Paulo (Processo n5 830.0000: .'93),
, _
.
•
Radlo e Televlsao Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodifu~ão sonora em onda "2édia, na cidade de
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo (Processo
nº 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo nº 50820.000540/93);
• Fundação Cásper Líbero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda curta, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo (Processo nº 50830.000993/93);
•
Fundação Nossa Senhora do
Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
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de Bragança, Estado do Pará (Processo n2
50720.000226193);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, n~
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo n2 29103.000016/93).
~ d
d ' ên
2 - ObseNO que a renovaçao o prazo e vlg cia das outorgas para explorar serviços de radiodifusão
...
tida
L' 25785 d
é reg ida pelas d·ISPOSIÇOOS
con
s na el n .
,e
23 de junho de 1972, e no Decreto n° 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.
3 - Cumpre ressaltar que os pedidos foram anaIisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e con.
siderados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
,
.
~ - ~Nessa c~n~rmldade, e em observância ao
que dlspoem a Lllel n 5.785, de 1972, e seu Regulamento, ~ecreto." 88.(~66, de 1983, sub~et~ o assunto
à. s~perlor co~slderaçao de yossa Excelencla pa':S deClsaO e submissão da matéria ao Congresso NaCional,
em cumprimento ao § 311 do art. 223 da Constituição.
.
.
, .
Respeitosamente, -. Pi~enta da Veiga, Mlmstro de Estado das Comumcaçoes.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, 33, § 32 , da Lei n2 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62, e 62 da Lei n2 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 61l ,
inciso I, do Decreto nll 88.066, de 26 de janeiro de
1983, Decreta:
Art. 12 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos fndios, Estado de Alagoas. outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltdâ., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei n1l 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto nIl 91.670, de 20 de setembro de 1985,e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo nQ 5361 0.000148/94);
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11- Rádio Anhangüera SIA, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto n2 37.338, de 13 de maio
de 1955, e renovada pelo Decreto n2 89.472, de 21 de
março de 1984 (Processo n2 29670.000236/93);
11I- Rádio Riviera Ltda., a partir de 1 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto n!! 926, de 27 de abril de
1962
d
I O
' e renova a pe ~ ecreto n 89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo n 29670.000410/93);
IV R .d' B " L d
'd 2 d
.
- ,a 10 Urltl. t a., a partir e 1 e ~alo de
1994, na c~d~de, de RIO ~erde, ~sta.do de GOiás: ~utorgada orlglnarl,amente a ~ádlo Dlfusora Bra~llelra
SIA, pela Po~arla MVOP n .28~, de 28 de ~alo de
1956, tran~ferlda para.a Rádlo Dlfusora de .Rlo Verde
2
Ltda., mediante Portaria n 63, de 23 de abril de 1~81 ,
ll
renovada pel~ Decreto n 89',592. de 27 de abril de
1984, transfenda para a RádiO Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto nll 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nll 29670.000455/93).
., ,
. . ~
, V - SOCiedade Mineira de RadlC:~dlfusao Ltd,a., a
partir de 111 de novembro à 1993, na Cidade de JUIZ de
Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo nll 5071 0.000746/93);
VI - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1Q de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nll
668, de 24 de novembro de 1958, renovada pelo Decreto n!l91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo
n!l53740.000026/94);
VII- Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nll 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nll
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo n2

º

º

'

53740.000002194);
VIII- Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná, outorgada pelo Decreto n!l850, de 6 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto n2 89.007, de 16 de novembro de 1983 (Processo n1l 53740.000034193);
IX - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
11
1 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio SIA mediante Decreto
nll 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para
as Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nll
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
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transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nº 91.385, de 1º de julho de 1985
(Processo nº29103.000445/93);
X - Difusoras de Pernambuco ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
n227.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº82.7~8,
de 4 de dezem?ro,d,e 1978, renovada e .tra~sfenda
para a co~cesslonana ~e q~e trata este InCISO pelo
Decreto n- 91.386, de 1- de Julho de 1985 (Processo
n2 291 03.000444/93);
XI - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nº821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.775, d~ 12 de junho de 1986 (Processo
2
n 291 03.000~~4/93),
.
XII- Radlo Clube de Pernambuco SIA, a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recif~, Estado
de Pernambuco, outorgada pelo Decreto n 402, de
31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);
XIII _ Rádio Tamandaré SIA, a partir de 12 de
'd d d R 'f E t d d P
, d 1993
maio e
, na CI a e e eCI e,
s a o e er2
nambuco, outorgada pelo Decreto n 27.634, de 27 d~
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto n
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo n2
29650.000014/93);
XIV - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Recife Estado de Pernambuco outorgada
pelo Decreto nº 43.901, de 13 de junho de'1958, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 29103.000448/93);
XV - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nll
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 53770.000251/93);
XVI- SIA Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993 na cidade do Rio de Janeiro Estado do Rio de
"
Janeiro, outorgada pelo Decreto ,,,º 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo pecreto nº 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo n~50770.000119/93);
XVII- Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir
2
de 1 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto

n2
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47.807, de 20 de fevereiro de 1960,-transferida
para a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto n2
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto nº 88.581, de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo, nº
50820.000624/93);
XVIII- Rádio Cultura Am SIA, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada à
Rádio Anita Garibaldi SIA, pelo Decreto n2 37.336, de
12 de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura SIA, conforme Decreto nº 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo nº 50820.000633/93);
XIX - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo outorgada pelo Decreto nº
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nll 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo n1l 50830.oo1 000/93;
.
,
, XX -: RádiO Educadora de Campinas Ltda., a
p~rtlr de 1- de nove~bro de 1993, na CIdade de Camplnas, Estado de Sao Paulo, outorgada pelo Decreto
d 25 de Jun
. ho de 1962, e renova da peIo
nli 1.238,e
Decreto nll 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Pro1150830 000940/93)'
cesso n .
,
XXI - Rádio Emissora Convenção de Itu SIC
2
ltda., a partir de 1 de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Est?~o de .São Paulo, ou~orgada originariamente à Radlo Emissora Convençao de Itu SIA, con2
forme Decreto n 22.387, deo 31 de dezembro de
1946, renovada pelo Decreto n- 91.746, de 4 de outubro de 1985, e transferida ~el~ ~ecreto de 9 de ag~st~ de 1996, para ~ concesslonana de ~ue trata este 10CISO (Processo n 50830.000807/93),
XXII- Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
n2 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto n2 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 50830.000097193);
.
XXIII - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de, São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., pelo
Decreto nll 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
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societário para a atual, conforme Portaria nº 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo n!! 50830.000966/93);
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
1- Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 1!!
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n!!
38.569, de 14 de janeiro d 1956, e renovada pelo Deereto nº 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo
nº 50820.000540/93);
11 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto n!! 31.057, de 30 de
junho de 1952, e renovada pelo Decreto n1!91.747, de 4
de outubro de 1985 (Processo nº 50830.000993/93).
Art. 31! Fica renovada, por dez anos, a partir de
1Q de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
1- Fundação Nossa Senhora Do Rosário, a partir de 1Q de maio de 1993, na cidade de Bragança,
Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio
Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto n!! 91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida
pelo Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo n!!
50720.000226/93);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1!! de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto nº 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
n2 291 03.000016/93).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 31! do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 1792 da Independência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.
Aviso n!2 1.712 - C. Civil
Em 5 de outubro de 2000
Senhor Primeiro-Secretário,
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Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para .e~pl~ra~. serviços de radiodifusão, e dá outras providencias .
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2 313, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N!!1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Cultura de Apucarana Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 12 de maio de 1994, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54.))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios-AL (onda média);
2 - Rádio Anhangüera S/A, a partir de 19 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Di·
fusora Brasileira SIA, a partir de 1º de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde"GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1!! de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora-MG (onda média);

º
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6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de maio de 1994, na cidade de Apucarana-PR
de
(onda média);
7 - Radio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1!!
de maio de 1994, na cidade de Curitiba-PR (onda média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva-PR (onda
média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro-PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira-PE
(onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrolina-PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
2
de 1 de maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda
média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda média);
14 - Sociedade Radio Emissora Continental do
Recife Lida., a partir de Iº de novembro de 1993, na cidade de Recife-PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos-RJ
(onda média);
16 - SIA Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro-RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia-SC
(onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi SIA, a partir de 12 de novembro de
1993, na cidade tie Florianópolis-SC (onda média);
19 - Rádio"Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba-SP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1º de" novembro de 1993, na cidade de Campinas-SP (onda média);
21 - Radio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A., a partir de Iº de novembro de 1993, na cidade
de Itu-SP (onda média);
12
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22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes-SP
(onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 1!! de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo-SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de FlorianópoIis-SC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo-SP (ondas curtas);
. .26 - Fund~ç~o Nossa Senhora do Rosário, origln8:name~te Radl? Educadora de ~ragança Ltda., a
partir de 1 de maio de 1993, na Cidade de Bragança-PA (onda tropical); e
~7 - Fund~ção E.?'issor8: Rural a Voz d~ São
FranClsc~, a partir de 1- d~ maio de 1993, na Cidade
de Petrollna-PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000. - Marco Maciel.
2
EM n 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de decreto que trata da renovação de concessões, outorgadas às entidades
abaixo reiacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas
(
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas
(Processo n!! 5361 0.000148/94);
• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de serviço-de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo n!! 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo n2 29670.0004 10/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo n!! 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
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Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo n" 5071 0.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de'radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nll 53
740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Curitiba, Estado
do Par:aná (Processo nll 5374O.000002I94);
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média,
cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná (Processo nll5374O.000034I93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco (Processo n2
29103.000444193);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo n" 29103.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo n2
29103.000028193);
• Rádio Tarnandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco (Processo nll 29650.000014/93);
•
Sociedade
Radio
Emissora
Continental do Recife Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
media, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo n2 291 03.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro (Processo nll

na

53nO.OO0251/93);

• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
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na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro (Processo nll 50770.000119/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina (Processo
nIl 50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000633193);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, nlil cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nll
50830.001000/93);
•
Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
nll 50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
nll 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionárJa de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000097/93),
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço radiodifusão sonora em onda média, na. cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
nll S0830.oo0966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Lida., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de FlorianópoIis, Estado de Santa Catar1na (Processo nll
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Libero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (Processo nll50830.000993I93);
• Fundação Nossa Senhora do
Rosário, concessionária de serviço d radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Bragança, Estado do Pará (Processo nll
S0720.000226193);

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nº 29103.000016/93).
2 - Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei n2 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto n2 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.
3 - Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4 - Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto
à superior consideração de Vossa Excelência para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, par explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 84 inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, 33, § 3º, da Lei n!! 4.117, de
27 de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62 ,
inciso I, do Decreto nº 88.066. de 26 de janeiro de
1983,
Decreta:
Art. 1Q Fica renovada a concessão das entidades abaixo méncionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sónora em onda média:
I - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios, Estado de Alagoas~outorgadaoriginariamente à Rádio Educadora Sampâ-io Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e -Televisão Ltda., conforme Portaria CONTEL nº 131'; de 25 de novembro
de 1964, renovada pelo Decret0mº 91.670, de 20 de
setembro de 1985, e transferida' pelo Decreto de 18
de julho de 1997, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 53610.000148/94);
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11- Rádio Anhangüera S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia. Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nº 37.338. de 13 de maio
de 1955. e renovada pelo Decreto nº 89.472, de 21 de
março de 1984 (Processo nº 29670.000236/93);
111- Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decmto nº 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo uecreto nº89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo n2 29670.00041 0/93);
IV - Rádio Buriti Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nº63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto n2 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto nº 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo n2 29670.000455/93).
V - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo n!! 5071 0.000746/93);
VI - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
âe 1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº
668, de 24 de novembro de 1958, e renovada pelo
Decreto n2 91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nº 53740.000026/94);
VII- Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade d Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nº
90.278, .de 3 de outubro de 1984 (Processo nº
53740.000002/94);
VIII- Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado do .
Paraná, outorgada pelo Decreto nº 850, de 6 de abril de
1962, e renovada peic Decreto nº 89.007, de 16 de novembro de 1983 (Processo nº 53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
n2 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para
as Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nº
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
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transferida vara a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nll 91.385, de 1Q de julho de 1985
(Processo n2 29.1 03.000445/93);
X - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1li de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nll 27.901 , de 21 de março de 1950, transferida para
as Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decr~to n2
82;788, de 4 de deze":lbro ~e 1978, renovada e ~ra~sfenda para a concesslonána de que trata este InCISO
pelo Decreto nº 91 .386, de 1º de julho de 1985 (Processo n2 291 03.000444193);
XI - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto n2 821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n2 92.775, d~ 12 de junho de 1986 (Processo
2
n 291 03.0002~4/93),
.
XII - Radlo Clube de Pernambuco SA, a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nl! 402, de
31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nll
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nll

29103.000028/93);

XIII _ Radio Tamandaré S/A., a partir de 111 de
'd d d R :.I: E t d d P
. d 1993
mala e
, na CI a e e eCne,
s a o e erli
nambuco, outorgada pelo Decreto n 27.634, de 27 d~
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto n
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo nll

29650.000014/93);
XIV - Sociedade Radio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 111 de novembro de 1993, na
cidade de Recife Estado de Pernambuco outorgada
pelo Decreto nº 43.901, de 13 de junho de' 1958, e re.
novada pelo Decreto nll 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nQ 29103.000448/93);
XV - Radio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nll
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo n2 53770.000251/93);
XVI- S/A Radio Tupi, a partir de 111 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nll 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto n2 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo n2 50770.oo0119/93);
XVII- Radio Rural de Concórdia Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
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n1l 47.807,

de 20 de fevereiro de 1960, transferida para
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nll
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto nll 88.581 , de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo, nll

50820.000624/93)
XVIII - Radio Cultura Am S/A, a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada á
Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto n9 37.336, de
12 de maio de 1955 transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A, co~forme Decreto n9 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto n2 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo n2 50820.000633/93);
XIX _ Radio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1li de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo outorgada pelo Decreto nll
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nIl 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
nll 50830.001 000/93).;
XX R d' Ed
d
d C
.
Ltd
.
~ a la
uca ora e a~plnas
a., a
p~rtlr de 1 de novembro de 1993, na Cidade de Campmas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
g 1 238 d 25 d '
n
.
,e
e Jun ho de 1962 , e renovada pe Io Deereto n1l 93.261 , de 17 de setembro de 1986 (Proces-

1150830 000940/93)'

so n

.
,
XXI - Radio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Esta~o de ,São Paulo, out..0rgada originariamente à RádiO EmIssora Convençao de Itu S/A, conforme Decreto n1l 22.387, de 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo Decreto nll 91.746, de 4- de outubro de
1985, e transferida p:lo D~creto de 9 de ago~to ,de
1996, para ~ concessionária de que trata este inCISO
(Processo n 50830.000807/93.,
XXII- Radio Diário de Mogi Ltd~., a partir de 12
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nll 867, de 30 de setembro de 1946, é renovada pelo
Decreto n1l 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo nIl 50830.oooo97/93);
XXIII - Radio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
Decreto nQ 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nll 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
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societário para a atual, conforme Portaria nº 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo nº 50830.000966/93).
Art. 2§ Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
1- Sociedade Radio Guarujá Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
38.569, de 14 de janeiro de 1956 e renovada pelo Decreto nº 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo
nº 50820.000540/93);
II - Fundação Cásper Libero, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de
30 de junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº
91.747, de 4 de outubro de 1985 (Processo n2
50830.000993/93).
Art. 32 Fica renovada, por dez anos, a partir de
2
1 de maio de 1993, a concessão para explorar sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
I - Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança,
Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio
Educadora de Bragança Ltda. renovada pelo Decreto
n2 91 .744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo
Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo nº
50720.000226/93);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto n2 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
n2 291 03.00001 ~/93)
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legai~ após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 61! Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
_
Brasília, 29 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. - FERNANDO
da Veiga.
HENRIQUE CARDOSO, Pimenta
,
I

Aviso n2 1.712 - C. Civil.
Em 5 de outubro de 2000

Quarta-feira 18 50689

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente, Pedro Parente - Chefe da
Casa Civil, da Presidência da República.
TVR N2 314, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Cidade de Curitiba
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54.))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originalmente Rádio Educadora Sampaio Uda., a
partir de 1!! de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios-AL (onda média);
2 - Rádio Anhangüera S/A, a partir de I!! de novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 1º de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde-GO (onda média);
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5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora-MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 112 de maio de 1994, na cidade de Apucarana-PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 12
de maio de 1994, na cidade de Curitiba-PR (onda média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 112 de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva-PR (onda
média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio SIA, a partir de
112 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro-PE
(onda média);
10 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
11! de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira-PE
(onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 112 de novembro de 1993 na cidade de Petrolina-PE (onda m é d i a ) ; '

de Itu S/A., a partir de de novembro de 1993 na cidade de Itu-SP (onda média);
,
22 - Radio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1 de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes-SP
(onda média);
23- Radio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, a
partir de 112 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo-SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
112 de novembro de 1993, na cidade de FlorianópoIis-SC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 112 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo-SP (ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, origina.riame~te Rádi? Educadora de ~ragança Ltda., a
partir de 1 de ~alo de 1993, na Cidade de Bragança-PA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisc~, a partir de 1Q d~ maio de 1993, na cidade
de Petrohna-PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000.- Marco Maciel.

12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 1I! de maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda
média);
13 - Rádio Tamandaré SIA, a partir de 112 de
maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda média);
14 - Sociedade Radio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de lI! de novembro de 1993, na cidade de Recife-PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1I! de novembro de 1993, na cidade de Campos-RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro-Ri (onda média);

EM nº 370 /MC

17 - Radio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia-SC
(onda média);
18 - Rádio Cultura Am SIA, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 1Q de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis-SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba-SP (onda média);
20 - Radio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Campinas-SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
LtdA., originariamente Rádio Emissora Convenção

º

Brasília,14 de setembro de 2000
Excelentfssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos fndios, Estado de Alagoas
(Processo nº 53610.000148/94);
• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nQ 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo n2 29670.000410/93);
• Radio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo n2 29670.oo0455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodi-
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fusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nº 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, .Estado do Paraná (Pi'Ocesso nº 53
740.000026/94);
• 'Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em ond~ média, na cidade de Curitiba" Estado
do Paraná (Processo nº 53740.000002194);
• ~Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jaguariaíva,
Estado
do
Paraná
(Processo
nº
53740.000034/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina., Estado de Pernambuco (Processo nº 291 03.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo n9
29103.000028/93);
• Rádio Tamandaré Sia., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco (Processo n9 29650.0ooo14/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Recife'fo Estado de Pernambuco (Processo n2 29103.0oo448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda.,
concessionária de serviço .:. de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº
53770.00025 1/93);
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• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (Processo nº 50nO.OOO119/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina (Processo
n9 50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa.r Catarina (Processo nº
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001000/93);
•
Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
n2 50830.000940/93);
• Radio Emissora Convenção de ttu
S/C Ltda.. concessionária de serviço de ra·
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000.807/93);
• Rádio DiáriQ de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000097/93),
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda media, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
n2 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catárina (Processo nº 50820.000540/93);
I
• Fundação Cásper Libero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda curta, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo (Processo nº 50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
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Bragança, Estado do Pará (Processo n
50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nQ 291 03.000016/93).

Q

2 - Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei n2 5.735, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.
3 - Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4 - Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto
à superior consideração de Vossa Excelência para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao § 312 do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e
223, caput, da Constituição, 33, § 312 , da Lei n2
4.117, de 27 de agosto de 1962, e 612 da Lei nº
5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o
disposto no art. 62 , inciso I, do Decreto n9 88.066, de
26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I - Empre::>a de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 112 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei nº 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto nº 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de

º
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julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo nº 5361 0.000148/94);
11- Rádio Anhangüera S/A, a partir de 112 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto n2 37.338, de 13 de maio de
1955,e renovada pelo Decreto n2 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo nº29670.ooo236/93);
111- Rádio Riviera ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto n2 89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nº 29670.00041 0/93);
IV - Rádio Buriti ltda., a partirIde 12 de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio. Difusora Brasil~ira
SIA, pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
ltda., mediante Portaria nº63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto n2 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto n2 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo n2 29670.000455/93):
V - Sociedade Mineira de Rádiodifusão Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto n2 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo nº 5071 0.000746/93);
VI - Rádio Cultura de Apucarana ltda., a partir
de 19 de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n2
668, de 24 de novembro de 1958, e renovada pelo
Decreto n2 91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo n9 53740.ooo026/94);
VII- Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
19 de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nQ 719, de 02
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto n2
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo n2
53740.000002194);
VIII- Rádio Jaguariaíva ltda., a partir de 1 de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná, outorgada pelo Decreto n2 850, de 06 de abril
de 1962, e renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de
novembro de 1983 (Processo nº 53740.000034193);
IX - Difusoras de Pernambuco ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio SIA, mediante Decreto
nº 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para
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as Emissor~s Guararapes Ltda., conforme Decreto
82.789, de' 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nº 91.385, de 1º de julho de 1985
(Processo nº 291 03.000445/93);
X - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1º de novembr.o de 1993, na cidade de Pesqueira,
Estado de ,Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guàrarapes Ltda., pelo Decreto n2 82.788,
de 4 de de~embro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nº91.386, de 12 de julho de 1985 (Processo
nº 29103.000444/93);
XI - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto n2 821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n2 92.775, de 1º de junho de 1986 (Processo
nº 291 03.000204(93);
XII- Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402, de
31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);
XIII- Rádio Tamandaré S/A, a partir de 12 de maio
de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco,
outorgada pelo Decreto nº 27.634, de 27 de dezembro
de 1949, e renovada pelo Decreto nº 94.181, de 6 de
abril de 1987 (Processo n2 29650.ooo014/93);
XIV - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nº 43.901, de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 29103.000448/93);
XV - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 53770.000251/93);
XVI- S/A Rádio Tupi, a partir de 112 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeirb;,Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto ~12'29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo pecreto n2 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo nº50770.000119/93);
XVII - Rádi~ Rural de ConcÓ'rdia Ltda., a partir
de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
n2
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à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
nº47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nº
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto nº 88.581, de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo nº
50820.000624/93);
XVIII- Rádio Cultura Am S/A, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada à
Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nº 37.336, de
12 de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A, conforme Decreto nº77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo n2 50820.000633/93);
XIX - Rádio Cultura De Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
38.086, de 112 de outubro de 1955, e renovada pulo
Decretonº89.472,de21 de março de 1984 (Processo
nº 50830.001000/93);
XX - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Deereto nº 93.261 , de 17 de setembro de 1986 (Processo nº 50830.000940/93);
XXI - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto nº22.387, de 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de
1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 50830.000807/93);
XXII - Rádio Diário De Mogi Ltda., a partir de 12
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada peJa Portaria MVOP
nº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto n2 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 50830.000097/93);
XXIII- Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A. pelo
Decreto nº 1.239, de 25 de junho de 1962, ren· Jade
pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1:.185, E?
autorizada a mudar a sua denominação socía! !:j tip~.,
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societário para a atual, conforme Portaria n 43,de 4
de fevereiro de 1987 (Processo n2 50830.000966/93);
Art. 211 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço d~
radiodifusão sonora em ondas curtas:
1- Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
~stado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n2
3.569, de 14 de janeiro dc 1956, e renovada pêlo De-eto n2 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo
r ,~ 50820.000540/93);'
" - Fundação Cásper Libero, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada peJo Decreto n2 31.057, de 30 de
junho de 1952, e renovada pelo Decreto n2 91.747, de 4
de outubro de 1985 (Processo n2 50830.ooo993/93).
Art. 32 Fica renovada, por dez anos, a partir de
111 de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
I - Fundação Nossa Senhora Do Rosário, a partir
de 1Q de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado
do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora
de Bragança Ltda, renovada pelo Decreto nI!91.744, de
4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 23
de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nIl50720.000226193);
" - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1" de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto n"820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n"92.n6, de 12 de junho de 1986 (Processo
n2 291 03.000016/93)
Art. 42 A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 51! A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 311 do art. 223 da Constituição.
Art. 61! Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 1792 da Independênci A e 11 (I da República. -, FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.
Aviso nl! 1.712 - C. Civil.
Em 5 de outubro de 2000.
A Sua E=xcelência o Senhor
Drputaoo Ubiratan Aguiar

Outubro de 2000

Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do ExceIentfssimo Senhor Vice-Presidente da República no exercfeio do cargo de Presidente da República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da Repúblipa.

TVR Nll 315, DE 2000·
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM NIl1.419/00
Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de
29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Jaguariaíva Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, a
partir de 10 de novembro de 1993, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Jaguarlaiva, Estado do Paraná.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (ART. 54»
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3(1 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originalmente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 111 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios - AL (onda média);
2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
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4 - Rádio Buriti Uda., originariamente Rádio
Difusora Brasileira S/A, a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira De Radiodifusão Ltda., a
partir de 1 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - Mj3 (onda média);
6 - Rádio Cultura De Apucarana Ltda., a partir
de 1ºde maio de'1994 na cidade de Apucarana-PR
(onda médi~);:
'

º

7 - Rádio Cidade De Curitiba Uda., a partir de
1 de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média)'

º

,

•

• ,

•

SI

8 - RádiO Jaguanalva Ltda., a partir de 1 de
no~~m~ro de 1993, na cidade de Jaguaraiva (onda
media),
9 - Difusoras de Pernamb~c~ Ltda., origin~ria~ente Empresa Jornal do Co.merclo S/~, a ~artlr de
1 de no~er:nbro de 1993, na Cidade de Limoeiro - PE
(onda media);
10 - Difusoras De Pernam?u~o Ltda., origi~ariamente Empresa Jornal do Co~erclo S/A., a part.lr de
1 de novemb~o de 1993, na Cidade de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a pàrtir de 1!l de novembro de 1993, na cidade de Petrolina - PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 1º de
maio de 1993, na'cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a pa'rtir de 1!l de novembro de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1 de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);

º

º

16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia SC (onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente
Rádio Anita Gari~aldi S/A, a partir de 1º de novembro
de 1993, na cidade de Florianópoli,s -, SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de AraçatlJba Ltda., a partir
de 1º de novembro'de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);
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20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Itu - S~ (~nd~,~édia);.
.
º
22 - RadlO Dlano de Mogl Ltda., a partir de 1
de maio ~e.1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP

(onda medl~);.
. _.
. .
. 23 - Radlo ~ Televlsa~ ~andelran~es Uda., onglnanamente RádiO e Televlsao Bandeirantes S/A., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo _ SP (onda média)'
24 _ Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de FlorianópolisSC (ondas curtás);
25 _ Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 1SI de maio de 1993, na cidade de BragançaPA (onda,tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 1!l de maio de 1993, na cidade
de Petrolina - PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000. - Marco Antonio Maciel.
EM n!l37Ç)/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas
(Processo nº 53610.000148/94);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de serviço - de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Goiânia, Estanl!
do
de
Goiás
(Processo
29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
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média, na cidade de Goiânia, Estado de Go~
iás (Processo n9 29670.000410/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Go~
iás (Processo nº 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Rádiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Pr~
cesso ng 50710.000746193);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nll
53740.000026194);

• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba.s
Estado
do
Paraná
(Processo
n

53740.000002194);

• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jaguariaíva&
Estado
do
Paraná
(Processo
n
53740.000034/93);

o

• Dífusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiO;difusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nQ 291 03 .000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Reeife, Estado de Pernambuco (Processo nº
29103:000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pemambuco
(Processo
nll
29650.000014193);
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•
Sociedade
Rádio
Emissora
Continental Do Recife Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nll 291 03.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Q
Estado do Rio de Janeiro (Processo n
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onela média,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
ll
Janeiro (Processo n 50770.000119193);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nQ

50820.000624193);

• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo n2
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo n2
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Uda., concessi·
onária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000097/93),
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
nQ 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., cancessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópo-
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Iis, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Líbero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000993193);
• :; Fundação Nossa Senhora do
Ro~ário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Bragança, Estado do Pará (Processo nº
50720.000226/93};
• Fundação Emissora Rural a voz' do
São Fr?ncisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Proc~sso nº 291 03.000016/93).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto
à superior consideração de Vossa Excelência para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que mel)ciona, para explorar serviços de
radiodi~usão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983.
Decreta:
'
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo d~ dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
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I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1991, na cidade de Palmeira
dos fndios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei n2 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decr~to n2 91.670, de 20 de se~embro de 1985, e transfend~ pe~~ Decreto de 18 de
~ul~o de 1997, para a concesslonana de que trata este
0
InCISO (Processo n- 536 10.000148/94);
11. Rádio Anhanguera S/A., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto nº 37.338, de 13 de
maio de 1955, e renovada pêlo Decreto nº 89.472, de
21
de
março
de
1984
(Processo
nº
29670.000236/93};
111. Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nº89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nº 29670.00041 0/93);
IV. Rádio Buriti Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A, peJa Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nº63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto nº 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto nº 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a corlcessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nº 29670.000455/93);
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo nº 5071 0.000746/93);
VI. Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 668, de
24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decreto nº
91 .822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nº
53740.000026/94);
VII. Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nº
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº
53740.000002/94);
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VIII. Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de
de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto nll 850, de 6 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto nG 89.007, de
16 de novembro de 1983 (Processo nll
53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nlZ 38.564, de 1~ de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nll
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nlZ 91.385, de 111 de julho de 1985
(Processo nº 29103.000445/93);
X. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 111
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto
nlZ
82.788, de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida para a concessionária de que trata este inciso
2
pelo Decreto ri 91.386, de 111 de julho de 1985 (Processo nº 29 103.000444/93);
XI. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nº821, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n2 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nll 291 03.000204/93);
XII. Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
1º de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto nll 402, de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nll
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nll
29103.000028193);
XIII. Rádio Tamandaré S/A, a partir de 111 de maio
de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco,
outorgada pelo Decreto nll 27.634, de 27 de dezembro
de 1949, e renovada pelo Decreto nll 94.181, de 6 de
abril de 1987 (Processo nll 29650.000014193);
XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 111 de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto n2 43.901, de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nll 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 29103.000448/93);
XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nll
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1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nll 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nll 53770.000251/93);
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 111 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nll 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nll 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo nll 50770.000119/93);
XVII. Rádio Rural ee Concórdia Ltda., a partir de
1lZ de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
n2 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida
para a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nlZ
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Deereto nlZ 88.581 , de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo nll
50820.000624/93);
XVIII. Rádio Cultura Am S/A, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rá·
dio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nll 37.336, de 12
de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão
Cultura S/A, conforme Decreto nll 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto nll 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo nº 50820.000633/93);
XIX. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 111 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nll
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nIl 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
nll 50830.001OO0/93);
XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nll
1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Decreto nll 93.261 , de 17 de setembro de 1986 (Processo nll 50830.000940/93);
XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto nIl22.387, de 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo Oecreto nIl 91.746, de 4 de outubro de
1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nll 50a30.000807/93;
XXII. Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 111
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
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Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto nº 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo n2 50830.000097/93);
XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
Decreto nº 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nº 91 .746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria n2 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo nº50830.000966/93).
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:

I. Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo
Decreto n2 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo nº 50820.000540/93);
11. Fundação Cásper Líbero, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de 30
de junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº91.747,
de 4 de outubro de 1985 (Processo nº
50830.000993/93).
Art. 3º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nº
91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo
Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo nº
50720.000226/93);
11. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto nº 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo:
Decreto nº 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo'
n2 291 03.000016/93).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Au. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 1792 da Independência e 1122 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.712 - C.Civil.
Em 5 de outubro 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 Vice-Presidente da República
nO·'éxercício do cargo de Presidente da República na
'qual'submete à apreciação do Congresso Nacional o
alo constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2 316, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Difusoras de Pernambuco
Lida., originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, para
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 10 de novembro de 1993, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)).
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
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creto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., à
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos (ndios - AL (onda média);
2- Rádio Anhanguera S/A, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4- Rádio Buriti Ltda. originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 12 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora _ MG (onda média)'
.
,. '
6 - R~dlo Cultura de ~pucarana Ltda., a partir
de 1 de m~lo de 1994, na Cidade de Apucarana - PR
(onda média);
7.- Rádio Cidade ?e Curitiba lt?~., a partir de 1º
de n:'alo de 1994, na Cidade de Cuntlba - PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);
9 - Difusoras de Pernambuco ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 12 de novembro dc 1993, na cidade de Petrolina - PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
~
13 - Rádio Tamaindare S/A., a'partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);

º

14 - Sociedade Rádio Emissora Continental Do
Recife Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Recife- PE (onda média);
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15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro- RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia SC (onda média);
18- Rádio CulturaAm S/A, originariamente Rádia Anita Garibaldi S/A, a partir de 1º de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis - SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
p~rtir de 12 de novemb~o de 1993, na cidade de Camplnas - SP (onda média);
21 .-: R~dio Emisso~a Co~venção de Itu_ S/C
Ltda., onglnan~ment: RádiO Emissora Convença~ de
Itu S/A., a partir de 1 de ~ovembro de 1993, na cldade de Itu - SP (onda média);
22 _ Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP
(onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de FLorianópolis
- SC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 12 de maio de 1993, na cidade de BragançaPA (onda tropical); e
~7 - Fund~ção Emissor~ Rural a voz d~ São
FrancIsco, a partir de 12 de mala de 1993, na Cidade
de Petrolina - PE (onda tropical).
B~sília, 5 de outubro de 2000. - Marco Antanio Maciel.
EM N2 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio-
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nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas 10calidades e Unidades da Federação indicadas:

cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nº 291 03.000204/93);

• Empresa de Comunicação Sampaio
ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos fndios, Estado de Alagoas
(Processo nQ 53610.000148/94);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de serviço - de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo n2 29670.000236/93);
• Rádio Riviera ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nQ 29670.00041 0/93);
• Rádio Buriti ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo n2 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Rádiodifusão
ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média., na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nº 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
Estado
do
Paraná
(Processo
nº
53740.000002l94);
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná (Processo n!! 53740.000034193);
• Difusoras de Pernambuco ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo n2
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na

• ~ád!~ Clube d~ Pernamb~c~ S/~,
conceSSlonarla de serviço de radlodlfusao
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000028/93};
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco
(Processo
nQ
29650.000014/93);
•
Sociedade
Rádio
Emissora
Continental Do Recife ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de PerQ
nambuco (Processo n 291 03.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Q
Estado do Rio de Janeiro (Processo n
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (Processo nº 50nO.OOO119193);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo n2
50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nQ
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nl!
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo (Processo ng
50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de',ltu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
n!l 50830.000.807/93);

50702 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000097/93);
• Rádio d Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço d radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
n2 50830.000006/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo n2
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Líbero, concessionária de selViço de radiodifusão sonora em onda

curta, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (Pr0ce6S0 n2 50830.000993193);
• Fundação Nossa Senhora do
Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Bragança, Estado do Pará (Processo n2
50720.000226193);
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Patrolina, Estado de Pernambuco
(Processo n2 291 03.000016/93).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei
n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto n2
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
S. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n12 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto n2 88.066, de 1983, submeto o assunto à
superior consideração de Vossa Excelência para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao § S2 do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000

Outubro de 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

o Presidente Da República. No uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca·
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nIl 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62 da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62. inciso I, do Decreto n\l88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 111 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios, Estado de Alagoas. outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda.. atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda.. conforme Portaria CONTEL nº 131, de 25 de novembro
de 1964, renovada pelo Decreto nº 91.670. de 20 de
setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18
de julho de 1997. para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nll 5361 0.000148/94);
11. Radio Anhanguera S/A. a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia. Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto nº 37.338. de 1"3 de
maio de 1955. e renovada pelo Decreto nº 89.472, de
21
de março
de
1984 (Processo
nº
29670.000236/93);
11. Radio Riviera Ltda., a partir de 1E de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926. de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nº89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo n2 29670.000410/93);
IV. Radio Buriti Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A, pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nº63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto n2 89.592. de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda..
conforme Decreto nº 93.576. de 13 de novembro de
1986. e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nº 29670.000455/93):
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993. na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nll 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
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Decreto n2 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo nº 50710.000746/93);
VI. Rádio Cultura De Apucarana ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº
668, de 24 de novembro de 1958, e renovada pelo
Decreto n2 91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo n2 53740.0oo026/94);
. VII. Rádio Cidade de Curitiba ltda., a partir de 12
de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n2719, de 02
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto n2
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo n2
53740.000002/94);
VIII. Rádio Jaguariaiva Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de. Jaguariaíva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto n2 850, de 06 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto n2 89.007, de
16 de novembro de 1983 (Processo nº
53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
12de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio SJA, mediante Decreto
n2 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto n2
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto n2 91.385, de 12 de julho de 1985
(Processo n2 291 03.000445/93);
X. Difusoras de Pernambuco ltda., a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio 5/A, mediante Decreto
n227.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras GuararapesUda., pelo Decreto n282.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto n291.386, de 12 de julho de 1985 (Processo
n2291 03.000444/93);
XI. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto n2821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n292.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
n2 291 03.oo02P4/93);
XII. Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
12 de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto n2 402, de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto n2
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo n2
29103.000028/93);'
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XIII. Rádio Tamandaré S/A, a partir de 12 de
maio de. 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº27.634, de 27 de
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto n2
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo n2
29650.000014/93);
XIV. Sociedade Radio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993. na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nl! 43.901 , de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo n2 29103.000448/93);
XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
12de novembro de 1993, ná cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto n2
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº 91 .750, de 4 de outubro de 1985 (Processo n2 53770.000251/93);
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nº 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo nº50770.000119/93);
XVII. Rádio Rural de Concórdia ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia ltda., mediante Decreto
n2 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto n2
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Deereto n2 88.581, de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo nº n'2
50820.000624/93);

XVIII. Rádio CulturaAm S/A, a partir de 1ºde novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nº37.336, de 12
de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão
Cultura 5/A, conforme Decreto n2 77.627, de 9 de março de 1976, renovada pelo Decreto n2 89.007, de 16
,de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17 de
julho de 1995 (Processo nº 50820.000633/93);
XIX. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto n2
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada P~I.9
Decreto n2 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
ti' 50830.001000/93);
XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Campi-
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nas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto n2
1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Deereto n$l93.261 , de 17 de setembro de 1986 (Processo n250830.0oo94O/93);
XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu SIC
Ltda, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu 51A, conforme Decreto nIl 22.387, de 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo Decreto n291.746, de 4 de outubro de
1985, e transf~rida pelo Decreto de 9 de agosto de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo n2 50830.ooo807/93)
XXII. Rádio biário de Mogi Ltda., a partir de 12
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
n2867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto n291.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo n2 50830.000097/93);
XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes SIA, pelo
Decreto nll 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nll 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria nll 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo n1l 50830.0oo966/93).
Art. 22 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos. serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
I. Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 1!l
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina. outorgada pelo Decreto nll
38.569, de 14 de janeiro de 1956. e renovada pelo Decreto n!l88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo
nll 50820.000540/93);
11. Fundação Cásper Libero, a partir de nll de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nll 31.057, de 30
de junho de 1952, e renovada pelo Decreto n12 91.747,
de 4 de outubro de 1985 (Processo jj'
50830.000993193),
Art. 311 Fica renovada, por dez anos, a partir de
12 de maio de 1993, a concessão para explorar. sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
de 111 de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nll
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91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo
Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo nº 50720.
000226/93);
11. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 1.!tde maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto n" 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n$l92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
n2291 03.000016/93)
Art. 42 A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 52 A renovação da conceseão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 62 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasflia 29 de setembro de 2000'1799. da Independência e ; 1211 da República.
'
Aviso n9. 1.712-C.Civil.
Em 5 de outubro 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 Vice-Presidente da República
no exercfcio do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil daPresidência da República.

DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 39., da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62 da Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62. in-
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ciso I, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,
decreta:
Art. 12 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios, Estado de Alagoas. outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Uda.. atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Uda.. conforme Portaria CONTEL nº 131 de 25 de novembro
de 1964 renovada pelo Decret~ n2 91.670. de 20 de
setembr~ de 1985, e transferida pelo Decreto de 18
de julho de 1997, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 5361 0.000148/94);
II . Rad·10 Anhanguera S/A. a pa rt'Ir de 1º de novembro de 1993, 'na cidade de Goiânia. Estado de
.,
t
d
I D t O 37 338 d 13 d
GOlas,
ou orga a pe o ecre o n- .
. e
e
. d 1955
d
I D t O 89 472 d
maio e
. e renova a pe o ecre o n- .
,eo
21
(P rocesso
de
1984
março
nde

29670.000236/93);

,

."

. 11. Radlo Rlv.lera Uda., a.~a~lr de 1E de nov~~-

bro de 1993, na Cidade de ~OIama, Estado de G?laS,
outorgada pelo Decreto n- 926; de 27 de abnl d~
1962, e renovada pelo Decreto n 89.534, de 9 de abnl
de 1984 (Processo nº 29670.00041 0/93);
IV. Radio Buriti Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
SIA, pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nº63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto nº 89.592. de 27 de abril de
1984, transferida para' a Rádio Sudoeste AM Ltda..
conforme Decreto nº 93.576. de 13 de novembro de
1986. e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nº 29670.000455/93):
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993. na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Deereto nº48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo nº 5071 0.000746/93);
VI. Rádio Cultura de Apucarana Uda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 668, de
24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decreto nº
91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nº
53740.000026/94);
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VII. Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719, de 02
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nº
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº
53740.000002/94);
VIII. Rádio Jaguar,iaiva Ltda., a p~rt~r de 1º de
novembr~ de 1993, na Cidade de. Jaguoanalva, Estado
do ~arana, outorgada pelo Decreto n- 85 0, de 06 de
0
abnl de 1962, e renovada pelo Decreto n- 89.007, de
16 de novembro de 1983 (Processo nº
53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Esta·
do de Pernambuco, or!gi~ariamente ,outorgada à
E~presa Jornal do ,Co":,erclo SJA, medlant~ Decreto
n-38.564,
de 13 de Janeiro de 1956, transfenda para ao
,
Emissoras Guararapes Uda., conforme Decreto n82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
t
f 'd
' " d
t t
t'
rans en a para a concesslonana e que ra a es e m·
,
I
D
t
O
91
385
d
12
d
.
Ih
d
CISO pe o ecre o n- .
,e
e JU o e 1985
o
.
(Process~ n- 291 03.000445/93),
.
X. Dlfusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio 5/A, mediante Decreto
nº 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Uda., pelo Decreto nº82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
pára a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nº 91.386, de 12 de julho de 1985 (Processo
nº 291 03.000444/93);
XI. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nº821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 29103.000204/93);
XII. Rádio Clube de Pernambuco SIA, a partir de
1º de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402, de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);

XIII. Rádio Tamandaré SIA, a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº27.634, de 27 de
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto' nº
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo nº
29650.000014/93);

XIV. Sociedade Radio Emissora Continental do
Recife Uda., a partir de 1º de novembro de 1993. na
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cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nQ 43.901 , de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nQ 29103.000448/93);
XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de'
1Q de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nll
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto n1l 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo n1l 53770.0oo251193);
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 111 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto n1l 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nº 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo n12 50770.oo0119/93);
XVII. Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
nIl 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para
ll
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto n
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Deereto nll 88.581, de 2 de agosto. de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo nll n'2
50820 000624/93)'
•

.'

•

11

XVIII. RádiO Cult~ra Am S/A, a partlrd~ 1 de novembro de 199~, na c!d.ade. de FlOrianópolis, Estad,o
de Santa Catarina, originariamente outorgada à Radio An.ita Garibaldi S/A, p~lo Decreto nll~7.336, d~!2
de maio de 1955, transferida para a RádiO e Televlsao
Cultura 5/A conforme Decreto nll 77 627 de 9 de março de 1976, renovada pelo Decret~ nll S9.007, de 16
de novembro de 1983 e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17 de
julho de 1995 (Processo nll 50820.000633/93);
XIX. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1li de novembro de 1993 na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nll
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nll 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
ti' 50830.001000/93);
XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada peJo Decreto nll
1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Deereto n1l 93.261 , de 17 de setembro de 1986 (Processo nll 50830.000940193);
XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
ltda, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu 5/A, con-
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forme Decreto nº22.387, de 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo Decreto nQ 91.746, de 4 de outubro de
1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 50830.000807/93)
XXII. Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1Q
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nll 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto n1l 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 50830.000097/93);
XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
Decreto nll 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria n2 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo n250830.000966/93).
Art. 2" Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas para explorar sem direito
de exclusividade, pelo p~zo de dez ano~. serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
I S '00 d R 'd' G
., Ltd
t' d 1
. OCI a e a 10 uaruJa
a., a par Ir e
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina. outorgada pelo Decreto n2
38.569, de 14 de janeiro de 1956. e renovada pelo Deereto nll88 890 de 19 de outubro de 1983 (Processo
nIl 50820.0·00540/93)'
,' .
.
Q
li. Fundação Caspar Libero, a partir de n de nov~mbro de 1993, na cidade de São:aulo, Estado de
Sao Paulo, outorgada pelo Decreto n 31.057, de 30 de
1l
junho de 1952, e renovada pelo Decreto n 91.747, de 4
de outubro de 1985 (Processo ij' 50830.000993/93),
Art. ~ll Fica renovada, por_dez anos, a partir de
12 de maio de 1993, a concessao para explorar. sem
direito de exclusiv~dade, serviço de radiodifusão 50nora em onda tropIcal:
J. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nll
91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo
Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo nº 50720.
000226/93);
11. Fundação Emissora Rural a voz do São Francisco, a partir de 111 de maio de 1993, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nll 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo

º
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Decreto n292.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
n2291 03.000016/93)
Art. 42 A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 52 A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 62 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 1792 da Independência e 1122 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pimenta da Veiga.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Deereto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências."
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios - AL (onda média);

Aviso nº 1.712-C.Civil.

2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1!l de novembro de 1993" na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1!l de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 1º de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1!l de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
1Q de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a voz do são
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na ci"
dade de Petrolina - PE (onda média);

Em 5 de outubro 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 Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil daPresidência da República.
TVR N1!317, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Mensagem nl! 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Difusoras de Pernambuco
Lida:, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, para
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 12 de novembro de 1993, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Pesqueira, Estado de Pernambuco.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54»

12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
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13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de Iº de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1li de novembro de 1993, na cidade de Concórdia SC (onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 1 de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis - SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de Campinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de (tu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Itu - SP (onda média);
22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1li de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP
(onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes 5/A., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
III de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis SC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança PA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina - PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000. - Antonio MarCOS Maciel.

º

EM N!!370/MC
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Brasília, 14 de setembro de 2000.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos rndios, Estado de Alagoas
(Processo nº 53610.000148/94);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nº 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nQ 29670.00041 0/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nQ 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nº 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nQ
53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão o sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
Estado
do
Paraná
(Processo
nll
53740.000002/94);
• Rádio Jaguariaíva Ltcla., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná (Processo nº 53740.ססOO34193);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo n2
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
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Estado de Pernambuco
29103.000444/93);
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• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo n2 291 03.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo n2
29103.000028/93);
,
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviçol de radiodifusão sonora em
onda média, nà cidade de Recife, Estado de
nll
Pernambuco
(Processo
29650.000014/93);
.•
Sociedade
Rádio
Emissora
Continental do Recife Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo n2 291 03.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nll
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária
de serI
viço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (Processo n2 50770.oool"19/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em o
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nll

50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo

nQ 50830.000940/93); .
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• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
nll 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo n2
50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado.s;te São Paulo (Processo
nll 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo nl!
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Libero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade de São Paulo. Estado de São
Paulo (Processo nll 50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do
Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Bragança, Estado do Pará (Processo n2
50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sondra em onda tropical, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nl! 29 103.000016/93).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei
n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nll
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº5.7a5, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nll 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento uo § 3º do art. 223 da
Constituição.
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Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO pE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona., para explorar serviços de
radiodifudo, e dá outras provld6ncias.

o

Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84. inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 31!, da Lei nI!4.117, de 27
de agosto de ~962, e 62 da Lei nll 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62,
inciso I, do Decreto nll 88.066, de 26 de janeiro de
1983,
'
Decreta:
Art. 111 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1I! de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Uda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria CONTEL nll 131, de 25 de novembro
de 1964, renovada pelo Decreto nll 91.670. de 20 de
setembro de 1985. e transferida pelo Decreto de 18
de julho de 1997, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo fl2 53610.000148/94);
11. Rádio Anhanguera S/A, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia. Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nll 37.338, de 13 de maio
de 1955, e renovada pelo Decreto n2 89.472, de 21 de
março de 1984 (Processo n2 29670.000236/93);
111. Rádio Riviera Ltda., a partir de 111 de novembro de 1993. na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nll 926. de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nll 89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nll 29670.0oo41 0/93);
IV. Rádio Buriti Ltda., a partir de 111 de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
5/A, pela Portaria MVOP nll 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda.. mediante Portaria nll 63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto nll 289.592. de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda..
conforme Decreto nll 93.576. de 13 de novembro de
1986. e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Procasso nl! 29670.000455/93);
I
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V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de III de novembro de 1993, na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nll 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nll 89.231 , de 22 de dezembro de 1983 (Processo nll 5071 0.000746/93);
VI. Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
111 de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nll 668, de
24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decreto nll
91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nll

53740.000026/94);
VII. Rádio Cidade de Curitiba Uda., a partir de 111
de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n2 719, de 02
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto n2
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nll

53740.000002194);
VIII. Rádio Jaguariaíva Uda., a partir de 111 de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto nll 850, de 06 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto nIl 89.007, de
16 de novembro de 1983 (Processo nll

53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nIl 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras 'Guararapes Ltda., conforme Decreto nll
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nll 91.385, de 111 de julho de 1985
(Processo nll 291 03.000445/93);
X. Difusoras De Pernambuco Uda., a partir de 111
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nIl 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nll 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nIl 91.386, de 111 de julho de 1985 (Processo
nll 291 03.000444/93);
XI. Fundação Emissora 'Rural a voz do São
Francisco, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto n0821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nll 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nll 291 03 .000204/93);
XII. Rádio Clube De Pernambuco S/A, a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado
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de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402, de
31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nQ
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);

ba, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nQ
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo nº 50830.001 000/93);

XIII. Rádio Ta~andaré S/A,. a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Reclf~, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto n-27.634, de 27 d~
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto no
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo n29650.000014/93);
XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental Do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nº 43.901, de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto riIº90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 29103.000448/93);
XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Décreto nº91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 53770.000251/93);
, XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de
Jal)eiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nº 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo nº50770.000119/93);

XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo
Decreto nº 1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Decreto nº 93.261, de 17 de setembro de
1986 (Processo nº 50830.000940/93)'
'
XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A,
conforme Decreto nº 22.387, de 31 de dezembro de
1946, renovada pelo Decr~to nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e transfenda pe~o ~~creto de 9 de
agos!o ~e 1996, para ~ concesslonana de que trata
este inCISO (Processo n- 50030.000807/93)
XXII. Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 12
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP nº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo Decreto nº 91.748, de 4 de outubro de
1985 (Processo nº 50830.000097/93);
XX II R 'dO
TI' - B d
d
I. a 10 e e eVlsao an elrantes Lt a., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
Decreto nº 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria nº 43, de 4
de
fevereiro
de
1987
(Processo
nº
50830.000966/93).

o

o

- I

~

XVII. Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir
de, 1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia:,:Estado de Santa Catarina, originariamente outorg.ada à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante
Decreto nº 47.807, de 20 de fevereiro de 1960,
transferida para a Fundação Rádio Rural, conforme
Decreto nº 86.2q9, de 6 de agosto de "1981, renovada pelo Decreto nº 88.581, de 2 de agosto de 1983,
e tr~nsferida conforme Decreto de 25 de maio de
1999, para a concessionária de que trate este inciso
(Processo, nº 50820.000624/93);
XVIII. Rádio Cultura Am S/A, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nº
37.336, de 1º de maio de 1955, transferida para a
Rádio. e Televisão Cultura S/A, conforme Decreto nº
77.627, de 9 de março de 1976, ,:renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16,de no.vembro de 1983, e
transferida para a concessioní:lria, de que trata este
inciso pelo Decreto de 17 d~ jul~p'de 1995 (Proces, '-'.,',
so nº 50820.000633/93);
XIX. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatu-

o

Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sen direito
de exclusividade, peio prazo de dez anos, serviço
de radiodifusão sonora em ondas curtas:

J. Sociedade Rádio (Guarujá Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, outorgada pelo Deo
ereto n 38.569, de 14 de janeiro d 1956, e renovada
pelo Decreto nº 88.890, de 19 de outubro de 1983
(Processo nº 50820.000540/93);
li. Fundação Cásper Libero, a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de
30 de junho de 1952, e renovada pele Decreto nº
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91.747, de 4 de outubro de 1985 {Processo
50830.000993/93).

nll

Art. 32 Fica renovada, por dez anos, a partir de
12 de maio de 1993, a concessão para explorar.
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical:
.

I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir de 12 de maio de 1993, ria cidade de Bragança,
Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio
Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto n" 91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nll
50720.000226/93);

11. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 1g de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nll 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto nl:! 92.776, de 12 de junho de
1986 (Processo nll 29103.000016/93)
Art. 4 11 A exploração do serviço de radiodifusão, cujas concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 511 A renovação da concessão somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3 11 do art. 223 da
Constituição.
Art. 6" Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasflia, 29 de setembro de 2000; 17Qll da
Independência e 112" da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pimenta da Veiga
Aviso 1.712-C.Civil.
Em 5 de outubro 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 Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que meneio-
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na, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da Republica
TVR N2 318, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM NIl1.419100
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessio da Fundação Emissora Rural
a Voz do São Francisco para explorar,
pelo prazo de dez anos, a partir de 111 de
novembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Petrolina,
Estado de Pernambuco.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de constituição e Justiça e de Redação (art. 54»
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos (ndias - AL (onda média);
2 - Rádio Anhangüera S/A, a partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira SIA, a partir de 1!2 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 111 de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1 de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de Iº de novembro de 1993, na cidade de Petrolina - PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Radio Emissora Continental Do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia se (onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 1º de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis - SC (onda média);
19 - Rádio Cultura dAraçatuba Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba SP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Itu - SP (onda média);
22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP
(onda média);

º
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23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1ºde novembro de 1993, na cidade de FlorianópolisSC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 1º de maio de 1993, na cidade de BragançaPA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina - PI:: (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de2000.-Marco Maciel.
EM nº 370 /MC
Brasília, 14 de setembro de 2000.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas
(Processo nº 53610.000148/94);
• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nº 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº 29670.00041 0/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nº 50710.000746/93);
• Rádio Cultura ee Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
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sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nQ
53740.000026/94);
• Rádio Cidade ee Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
do
Paraná
(Processo
nQ
Estado
53740.000002194);
• Rádio Jaguariaíva Uda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jaguariaíva
Estado
do
Paraná
(Processo
nli
53740.000034193);

• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Limoeiro
Estado de Pern~mbuco (Processo n~
29103.000445/93)'
.
'
.• Dlf.usoras d~ Pernamb,uc~ U~a., concesslonána de serviço de radlodlfusao sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nll
29103 000444193)'
~'.
.
_ • Fun~çao Emlss~ra ~~ral a voz ,do
Sao F~a~clsc:a' concesslonana de ,S?rvIÇO
d~ radlodifusao ~onora em onda medra, na
Cidade de Petrohna, Estado de Pernambuco
000204/93)'
(p racesso n11 29 103.
,
• ~ád,~ Clube d~ Pernamb~c~ S/~,
concesslonana de serviço de radlodifusao
sonora em onda média, na cidade de ReciQ
fe, Estado de Pernambuco (Processo n 29
103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de se:Aço d~ radiodifusã? sonora em
onda médl8., na Cidade de Recife, Estado de
Pernambuco (Processo nll 29650.000014193);
•
Sociedade
Rádio
Emissora
Continental do Recife Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuce (Processo nll 29 103.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Uda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nll
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de radiOOifusão sonora em onda média,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (Processo nll 50770.000119193);
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• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nQ
50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Q
Estado de Santa Catarina (Processo n
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de AraçaQ
tuba, Estado de São Paulo (Processo n
50830.001 0~0/93);
.
• Rádio Educadora de Camprnas
Uda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
nQ 50830.000940/93)'
.
.'
_
• Rádio Eml~sor~. Convenç~o de Itu
S(C .Ltd~., concesslonana de ~e':V,ço de. radlodlfusao sonora em onda media, na cldade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
nll 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
' ..
.
onda media, na Cidade de Mogl das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Uda., concessionária de serviço radiodifusão sonora em onda media, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
nQ 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Uda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de FlorianópoIis, Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Líbero, concessionária de serviço de radiodifusão sono em onda
curta, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (Processo nll50830.000993I93);
• Fundação Nossa Senhora do
Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Bragança, Estado do Pará (Processo nll
50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cida-
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de de Petrolina, Estado de Pemambuco (Processo nº 29103 .000016193).

de 1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de 21 de
março de 1984 (Processo n~29670.000236/93);

2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei
nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regu/amentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério considerados de acordo com os dispositivos legais Çlplicáveis, demonstrando possuir as entidades a qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa cpnformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regu/amento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisãe e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 31! do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

111. Rádio Riviera Ltda., a partir de 112 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926. de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nº89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nº 29670.000410/93);
IV. Rádio Buriti Ltda., a partir de 112 de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A, pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nº63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto nº á9.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto nQ 93.576, de 13 de novembro de
1986. e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nl! 29670.000455/93);
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 112 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nl! 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo nº 50710.000746/93);

DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 312, da Lei nº4.117, de 27
de agosto de 1962, e 612 da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 612, inciso I, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983.
Decreta:
Art. 112 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos (ndios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria CONTEL nº 131, de 25 de novembro
de 1964, renovada pelo Decreto nº 91.670. de 20 de
setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18
de julho de 1997, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 53610.000148/94);
11. Rádio Anhanguera S/A, a partir de 112 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto n9 37.338, de 13 de maio

º

VI. Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
112 de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 668, de
24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decreto nº
91.822, de 22 de outubro pe 1985 (Processo nº
53740.000026/94);
VII. Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 112
de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nº
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº
53740.000002194);
VIII. Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 112 de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva. Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 850, de 6 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto nº 89.007, de
16 de novembro de 1983 (Processo nº
53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
112 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nº
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida rara a concessionária de que trata este in-
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ciso pelo Decreto nº 91.385, de 12 de julho de 1985
(Processo n2 29103.000445/93);
X. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nll 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto n2 91.386, de 12 de julho de 1985 (Processo
nll 29103.000444/93);
XI. Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir ,de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nº 821, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n2 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
n2 29103.000204/93);
XII. Rádio Clube de PernambucoS/A,apartirde
12 de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402, de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);
XIII. Rádio Tamandaré S/A, a partir de 1º de maio
de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco,
outorgada pelo Decreto nº 27.634, de 27 de dezembro
de 1949, e renovada pelo Decreto nº 94.181, de 6 de
abril de 1987 (Processo nº 29650.000014/93);
XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nll 43.901 , de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nll 29103.000448/93);
Xv. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nll 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nIl 53770.oo0251/93);
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nll 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo nº50770.000119/93);
XVII. Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
nll 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida
para a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nll
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86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Deereto nº 88.581 , de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo, nº
50820.000624/93);
XVIII. Rádio CulturaAm S/A, a partir de 1ºde novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádio Anta Garibaldi S/A, pelo Decreto nº 37.336, de 12
de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão
Cultura S/A, conforme Decreto nº 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo nº 50820.000633/93);
XIX. Rádio Cultura de AraçatOba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo nº 50830.001 000/93);
XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo
Decreto nº 1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Decreto nº 93.261, de 17 de setembro de
1986 (Processo nº 50830.000940/93);
XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, ria cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A,
conforme Decreto nº 22.387, de 31 de dezembro de
1946, renovada pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 9 de
agosto de 1996, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 50830.000807/93);
XXII. Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP nº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo Decreto nll 91.748, de 4 de outubro de
1985 (Processo nº 50830.000097/93);
XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
Decreto nº 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nll 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria n2 43, de
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4
de fevereiro
de
1987
(Processo
n!!
50830.000966/93).
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
I. Sociedade Radio Guarujá Ltda., a partir de 1!!
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n!!
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo
Decreto nº 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo nº50820.000540/93);
11. Fundação Cásper Líbero, a partir de 1!! de
novembro de 1~93, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de
30 de junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº
91.747, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº
50830.000993/93).
Art. 3º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:

I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir de 1!! de maio de 1993, na cidade de Bragança,
Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio
Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nº 91 .744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
50720.000226/93);

11. Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nº 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto nº 92.776, de 12 de junho de
1986 (Processo nº 29103.000016/93).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão, cujas concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3!! do art. 223 da
Constituição.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 179l! da Independência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pimenta da Veiga;
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Aviso nº 1.712-C. Civil
Em 5 de outubro 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 Vice-Presidente da República
rio exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pimenta da
Veiga
TVR N1l319, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N1l1.41 9/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Clube de Pernambuco S/A para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 10 de maio de 1993, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição eJustiça e de Redação (art. 54)}.
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3!f do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios-AL (onda média);
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2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 111 de no19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
vembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda méde 1g de novembro de 1993, na cidade de Araçatubadia);
SP (onda média);
11
3- Rádio Riviera Ltda., a partir de 1 de novem20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
bro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda média);·
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Cam4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Dipinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
fusora Brasileira S/A, a partir de 12 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde-GO (onda média);
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu 5/A., a partir de 12 de novembro de 1993, na cida5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltcla., a
de de Itu - SP (onda média);
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora-MG (onda média);
22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 12 de
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana-PR
(onda média);
(onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 12
de maio de 1994, na cidade de Curitiba-PR (onda mépartir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
dia);
Paulo - SP (onda média);
11
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1 de no24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
vembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva-PR (onda
111 de novembro de 1993, na cidade de Florianópolismédia);
SC (ondas curtas);
,
9 - Oifusoras de Pernambuco Ltda., originaria25 - Fundação Cásper Líbero,' a partir de 1SI de
mente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
111 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro-PE
(onda média);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, ori10- Oifusoras de Pernambuco Ltda., originariaginariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
mente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
partir de 12 de maio de 1993, na cidade de Bragança111 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira-PE
PA (onda tropical); e
(onda média);
27 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1SI de maio de 1993, na cidade
Francisco, a partir de 111 de novembro de 1993, na cide Petrolina - PE (onda tropical).
dade de Petrolina - PE (onda média);
Brasma, 5 de outubro de 2000.- Marcos Maciel.
12.- Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandare S/A., a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 151 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia SC (onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 12 de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis - se (onda média);

i

EM N1l370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentissirno Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos rndios, Estado de Alagoas
(Processo nll 53610.000148/94);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nll 29670.000236/93);
• Rádio RMera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo ns!29670.oo0410/93);
• Rádio Buriti Uda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora ern onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo n9 29670.00045 5/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifu~ão sonora em onda mé~ia, na ei~ade de
JUIZ de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nS! 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana:, Estado do Paraná (Processo n2 53
740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Uda., concessionária de se~iço de ~adiodifusão s.~nora em ;onda média, na, Cidade de CUrltlba~
Estado
do
~arana
(Processo
n
53740.0000.02194), .
.
• RádiO Jaguarlafva Ltda., concesslonária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jaguariaíva,
Estado
do
Paraná
(Processo
nS!
53740.000034/93)'
.
'
.• ~If.usoras d~ Pernamb.uc~ Lt~a., conceSSlonarla de ~e.rvlço de. radlodlfus~o so~ora em onda media, na Cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nll
291 03.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Uda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pesqueira
Estado de Per~ambuco (Processo n~
29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo n2 291 03.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Reeife, Estado de Pernambuco (Processo nS!
29103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A., concessioná-.
ria de serviço de radiodifusão sonora em
onda média " na cidade de Recife Estado de
Pernambuco (Processo nS! 29650.000014/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental Do Recife Ltda., concessionária de serviço
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de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Recife. Estado de Pernambuco (Processo n2 29103.oo0448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo n2
53770.oo0251/~3);

• S/A Rádio Tupi, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio
de
Janeiro _ (Processo
nº
50770.000119193);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Concórdia
Estado de Sant~ Catarina (Processo n~
50820.000624/93);
.• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000633/93)'
.
'
• ~ád!~ Cultura ~e Araçatu~a .Ud~.,
conceSSlonarla de S~rvIÇO ?e radlodlfusao
sonora em onda média, na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nSl 2
50830.001000/93)'
.
'
.
•
RádiO Educadora de Campinas
Ltd~., concessionária de se~iço d~ radiodifusao .sonora em onda ~édla, na Cidade de
Campinas, Estado de Sao Paulo (Processo
2
n 50830.oo0940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
S!C .Ltd~., concessionária de se~iço de. radlodlfusao sonora em o~da média, na cldade de Itu, Estado de Sao Paulo (Processo
2
n 50830.oo0.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Uda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de Sao Paulo (Processo n2
50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
n2 50830.000966/93);
.'
~• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sopora em onda curta, na cidade de Florianópo-

-
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lis, Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Líbero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda curta, na cidade de São Paulo, Estado
nll
de
São
Paulo
(Processo
50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do
Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Bragança, Estado do Pará (Processo nll
50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Petrolina, Estado de Pemambuco (Processo n" 29103.000016193).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei
nll 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nll
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nIl 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto n2 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 32 do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providencias.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 32 , da Lei nll 4.117, de 27
,de agosto de 1962, e 611 da Lei nIl 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 611, inciso I, do Decreto n2 88.066, da 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1SI Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
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de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos fndios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei n"131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto n2 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo n"5361 0.000148/94);
11. Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto nº 37.338, de 13 de
maio de 1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de
21
de
março
de
1984
(Processo
n"
29670.000236/93);
11I. Rádio Riviera Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nll 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nQ 89.534, de 9 de
abril de 1984 (Processo nº 29670.000410/93);
IV. Rádio Buriti Ltda., a partir de 12 de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A, pela Portaria MVOP n" 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria n1l 63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto n2 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto n2 93.576, de 13 de novembro de
1986. e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo n"29670.000455/93):
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nll 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto n2 89.231 , de 22 de dezembro de 1983 (Processo nIl 50710.000746/93);
VI. Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
111 de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n2 668, de
24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decreto nO
91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo n"
53740.000026194);
VII. Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 111
de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto n2
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90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº
53740.000002194);
VIII. Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 850, de 6 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto nº 89.007, de
16 de novembro de 1983 (Processo nº
53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nº
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nº 91.385, de 12 de julho de 1985
(Processo n2, 29103.000445/93);
X. Difusor~s de Pernambuco Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº 27.901 , de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nº 91.386, de 12 de julho de 1985 (Processo
nº 29103.000444/93);
XI. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nº 821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 29103.000204/93);
XII. Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
1º de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada peJo Decreto n2 402, de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);
XIII. Rádio Tamandare S/A, a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 27.634, de 27 de
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto nº
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo nº
29650.000014/93);
XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto n2 43.901 , de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 29103.000448/93);

Quarta-feira 18 50721

XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro, butorgada pelo Decreto
nº 1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada
pelo Decreto nº 91.750, de 4 de outubro de 1985
(Processo nº 53770.000251/93);
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29
de janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto n2
89.510, de 4 de abril de 1984 (Processo n2
50770.000119/93);
XVII. Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante
Decreto nº 47.807, de 20 de fevereiro de 1960,
transferida para a Fundação Rádio Rural, conforme
Decreto nº 86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto nº 88.581, de 2 de agosto de 1983,
e transferida conforme Decreto de 25 de maio de
1999, para a concessionária de que trate este inciso
(Processo nº 50820.000624/93);
XVIII. Rádio Cultura Am S/A, a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nº
37.336, de 12 de maio de 1955, transferida para a
Rádio e Televisão Cultura S/A, conforme Decreto nº
77.627, de 9 de março de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de rnovembro de 1983, e
transferida para a concessionária de que trata este
inciso pelo Decreto de 17 de julho de 1995 (Processo nº 50820.000633/93);
XIX. Rádio Cultura ee Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo nº 50830.001000/93);
XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo
Decreto nº 1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Decreto nº 93.261, de 17 de setembro de
1986 (Processo nº 50830.000940/93);.
XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A,
conforme Decreto nº 22.387, de 31 de dezembro de
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1946, renovada pelo Decreto nQ 91.746, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 9 de
agosto de 1996, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nQ 50830.000807/93);

de de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 820, de 2 de abril de 1962, e
renovada pelo Decreto nº 92.776, de 12 de junho
de 1986 (Processo nSl 29103.000016/93).

XXII. Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1Q
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP nº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo Decreto nll 91.748, de 4 de outubro de
1985 (Processo nº 50830.000097193);

Art. 412 A exploração do serviço de radiodifusão, cujas concessões são renovadas por este Deereto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 51! A renovação da concessão somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 311 do art. 223 da
Constitu ição.
Art. 61! Este Decreto entra em vigor na data de
•
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112e da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

XXIII. RáGlio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de, São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
Decreto nQ 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nll 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria nll 43, de
4 de
fevereiro
de 1987
(Processo
nQ
50830.000966/93).
Art. 212 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço
de radiodifusão sonora em ondas curtas:

I. Sociedade Radio Guarujá Ltda., a partir de
1Q de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº 38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo Decreto nSl 88.890, de 19 de outubro de
1983 (Processo nll 50820.000540/93);

li. Fundação Cásper Libero, a partir de 19 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nQ 31.057, de
30 de junho de 1952, e renovada pelo Decreto n2
91.747, de 4 de outubro de 1985 (Processo nll
50830.000993/93)
Art. 39 Fica renovada, por dez anos, a partir de
19 de maio de 1993, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical:
I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança,
Estado do Pará, outorgada originariamente á Rádio
Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nQ 91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nll
50720.000226/93),

li. Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 12 de maio de 1993, na cida-

Aviso N2 1.712-C. Civil
Em 5 de outubro 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 Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da Casa
Civil da Presidência da República.

TVR N" 320, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM NSl 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Tamandaré S/A para
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 10 de maio de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
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(As Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação. (Art. 54.»

13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda média);

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § V do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do SenhorMinistro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Deereto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
parti! d~ 12 de maio de: 1~94, na cidade ele Palmeira
dos Indlos-AL (onda media);
2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda mé-

14 - Sociedade Rádio Emissora Continental
do Recife Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993,
na cidade de Recife-PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda. a partir
de 12 de novembro de 1993 na cidade de Campos-RJ (onda média);
,
, .
.
.
o
.
16 - ~/A Radlo !Upl, a pa~lr de 1- de m~lo. de
1993, na Cidade do RJO de Janerro-RJ (onda media);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir
2
de 1 de novembro de 1993, na cidade de Concôrdia-SC (onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente
Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis-SC (onda
média);

dia);

19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba-SP (onda média)'
,.
'
.
. 20 - Radlo Educadora de Campinas. Ltda., a
partir .de 12 de nove~b~o de 1993, na CIdade de
Camplnas-SP (onda media);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção
d~ Itu S/A., a partir de 12,d~ novembro de 1993, na
Cidade de Itu-SP (onda media);
22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 12
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes-SP
(onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo-SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Florianópofis-SC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Libero, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo-SP (ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança-PA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 12 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina-PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000. - Marco Maciel.

,.. .
.
o
3 - Radlo ~lVIera Ltda.,. ~ ~artlr de 1- de n?v~mbro de 1993, na CIdade de GOlama-GO (onda media);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 1º de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde-GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 12 de Ilovembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora-MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana-PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Curitiba-PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva-PR (onda
média);
9 - Difusoras De Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
1- de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro-PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jorna] do Comércio S/A., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira-PE
(onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Petrofina-PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 1- de maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda
média);
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NQ 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas
(Processo nll 53610.000148/94);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás (Processo nº 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº 29670.00041 0/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo n2 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana ltda.,
. concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
nº
Estado
do
Paraná
(Processo
53740.000002/94);
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jaguariaíva6
Estado
do
Paraná
(Processo
n
53740.000034/93);
.
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000445/93);
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• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nQ
29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Patrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nll 29103.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco
(Processo
n2
29650.000014/93);
•
Sociedade
Rádio
Emissora
Continental do Recife Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo n2 291 03.000448193);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nll
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio
de
Janeiro
(Processo
nº
50770.000119/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo n\l
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo n2
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodi-
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fusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
n2 50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000097/93),
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
n2 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo n2
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Libero., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda curta, na cidade de São Paulo, Estado
de
São
Paulo
(Processo
nQ
50830.Q00993/93);
• Fundação Nossa Senhora do
Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão ,sonora em onda tropical, na cidade
de Bragança, Estado do Pará (Processo n2
50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco (Processo n2 29103.oooo16193).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radio- ,
difusão é regida pelas disposições contidas na Lei
n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decréto nl!
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a ra~ulámen~u.

I

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n2 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto n2 88.066, de 1983, submeto o as-
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sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 32 do art. 223 da
Constituição.,
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 32, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62 da Lei n' 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62,
inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos; serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos (ndios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei n2 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto n!! 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo n2 53610.000148/94);
11. Rádio Anhanguera S/A, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto nº 37.338, de 13 de
maio de 1955, e renovada pelo Decreto n2 89.472, de
21
de
março
de
1984 (Processo
nº
29670.000236/93);
111. Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
õntorgapa pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nº89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo n2 29670.00041 0/93);
IV. Rádio Buriti Ltda., a partir de 12 de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasile~ra
S/A, pela Portaria MVOP n2 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria n2 63, de 23 de abril de <i :;;la'l.
renovada pelo Decreto n2 89.592, de 27 de abr, de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto n2 93.576, de 13 de nov~~mbi"C< de
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1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nQ 29670.000455/93);
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreton Q 48.089,de8deabrilde 1960, e renovada pelo
Decreto nll 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo ri 2 5071 0.000746/93);
VI. Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
12 de maio de 1994 na cidade de Apucarana Estado
do Paraná outorgada pela Portaria MVOP n~ 668 de
24 de nov~mbro de 1958, renovada pelo Decret~ nll
91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nll
53740.000026/94);

VII. Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade d Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n!l 719, de 2
de setembro de 1955 e renovado pelo Decreto nll
90 278 de 3 de outubro de 1984 (Processo nll 53
740000002194)'

.

. , '
, ,
.
VIII. Radlo Jaguanalva Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Jagu~riaíva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto n 850, de 6 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto nll 89.00?, de
16 de nove~bro de 1983 (Processo n 53
740.00003.4193),

.

IX. Drfusoras de Pernambu~o Ltda., a ~artJr ,de
12 de novembro de 1993, na Cidade de LimoeIro,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
~mpresa Jornal do ,Co~ércio S/A, mediant~ Decreto
n 38.564, de 13 de Janeiro de 1956, transfenda para a
ll
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto n
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo D~creto nll 91.385, de 12 de julho de 1985
(Processo n 29103.000445/93);
X. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A. mediante Decreto
nll 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nll 82.788,
de 4 dr dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decr' to nll 91.386, de 12 de julho de 1985 (Processo
n!l29103.000444/93);
XI. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade rie Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreío nº 821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
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Decreto nQ 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nll 291 03.000204/93);
XII. Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
12 de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto nll 402, de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nll
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nSl
29103.000028/93);
XIII. Rádio Tamandaré S/A, a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto n2 27.634, de 27 de
Q
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto n
Q
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo n
29650.000014/93);
XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do
~ecife Ltda., a'partir de 12 de novembro de 1993, na
Cidade de Rec~e, Estado de Per~ambuco, outorgada
pelo Decreto 43.901 ~ de 13 de Junho de 1958, e renovada pelo Decreto n 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nl! 29103.000448/93);
XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro outorgada pelo Decreto nll
1.116, de 25 de setembr~ de 1936, e renovada pelo
Decreto nº 91 750 de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 53770.000251/93);
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto n2 29.238, de 29 de
janeiro de 1951 e renovada pelo Decreto nº 89.510
de 4 de abril de 1984 (Processo n9 50770.000119/93);
XVII. Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993 na cidade de Concórdia
Estado de Santa Catarina,'originariamente outorgad~
à Rádio Rural de Concórdia Ltda. rlIediante Decreto
nll 47 807 de 20 de fevereiro d~ 1960 transferida
para ~ Fu~dação Rádio Rural, conform~ Decreto nll
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Deereto nll 88.581 , de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo nll
50820.000624193);
XVIJI. Rádio CulturaAmS/A, a partir de 1ll de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádia Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nll 37.336, de 12
de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão
Cultura S/A, conforme Decreto nll 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto nIl 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo n2 50820.000633/93);

r
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XIX. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
Art. 32 Fica renovada, por dez anos, a partir de
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
1º de maio de 1993, a concessão para explorar. sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão soEstadp de São Paulo, outorgada pelo Decreto n2
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
nora em onda tropical:
,
I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
Decreto n2 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
nº 50830.001 000/93);
de 12 de maio de 1993, na cidade de Bragança, EstaKX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a pardo do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nl!
tir de 11! de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo
1.238" de 25 de junho de 1962, e renovada pelo DeDecreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo nl!
creto n2 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo nº 50830.000940/93);
'50720.000226/93);
XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Fundação Emissora Rural a voz do São
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Itu" ,Estado de São Paulo, outorgada originariade Petrolina; Estado de Pernambuco, outorgada pelo
mente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conDecreto nº820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
forme Decreto nº 22.387, de 31 de dezembro de
Decreto nl! 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
nS! 29103.000016193);
1946, r,enovaqa pelo Decreto n2 91 .746, de 4 de outubro de 1985, e transferida ~elo ~ecreto de 9 ae ag~sArt. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
to de 1996, para a concessIonária de que trata este Incujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicaciso (Processo nS! 50830.000807/93);
XXII. Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.
~rt. 52 A renovação da concessão somente prode ma~o de _1993, na cidade de Mogi das, Cruzes,
Estadç de Sao Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituinº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto nº 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Procesção.'

n.

I

so n 50830.0?~097/93); , _ ,
XXIII. Radf9 e Televlsao Bandeirantes Ltda., a
partir de 1º de nove~bro de 1993, na cidade, d.e S~o
Paulo, Estado qe Sao Paulo, outorgada orlglnarla, R 'd'
11 I . - B d' t
SI'A
I
mente a a la -e e eVlsao. an elran es 1"\, pe o
Decreto nº 1.239, de 25 de Junho de 1962, renovada
pelo Decreto n2 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mupar a sua denominação social e tipo
societário para ~ atual, conforme Portaria nll 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo n950830.0oo966/93);
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sen direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas:
I. Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 1S!
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo
Decreto nº88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo n2 50820.000540/93);
li. Fundação Cásper Libero, a partir de 12de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de.
São Paulo, outorgada pelo Decreto n2 31.057, de 30
de junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº91.747,
de 4 de outubro de 1985 (Processo nº
50830.000993/93).
ll

Art. 69 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
B~sília, 29 de setembro de 2000; 1792 da Inde,.; dê'
11211 d R ' bl'
- FERNANDO
...,en nela e
a epu Ica.
HENRIQUE CARDOSO _ Pinienta da Veiga.
'
Aviso' Nº 1.712- C. Civil.
Em 5 de outubro 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 Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000.
que "Renova concessão das entidades que menciQna, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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TVR Nt 321, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM NR 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de utembro de 2000, que renova a
conceulo da Sociedade Rádio Emissora
Continental do Recife Lida., para explorar, pelo prazo de dez an08, a partir de 1"
de novembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão s0nora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação. (Art. 54.»
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nas termos da artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3" do artigo 223, da Constituição Federa',
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos da Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências."
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 1" de maio de 1994, na cidade de Palmeira
das fndios-AL (onda média);
2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1" de novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda média);
3 - Rádio RMera Ltda., A partir de 1" de novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 1li de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde-GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira De Radiodifusão Ltda., a
partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1" de maio de 1994, na cidade de Apucarana-PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 12
de maio de 1994, na cidade de Curitiba-PR (onda média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1" de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva-PR (onda
média);
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9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
1Q de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro-PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
11l de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira-PE
(onda média);
11 - Fundação Emissora Rural A Voz Do São
Francisca, a partir de 11l de novembro de 1993, na cidade de Petrolina-PE (anda média);
12 - Rádio Clube De Pernambuco S/A., a partir
de 11l de maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda
média);
13 - Rádio Tamandaré S/A.,·a partir de III de
maia de 1993, na cidade de Recife-PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental
Do Recife Ltda., a partir de 1" de novembro de
1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir
de 1li de novembro de 1993, na cidade de Campos-RJ (onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de

1993, na cidade do Rio de Janeiro-RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de

1li de novembro de 1993, na cidade de Concórdia-SC
(onda média);

18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 1 Q de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis-SC (onda média);
19 - Rádio Cultura ee Araçatuba Ltda., a partir
de 1Q de novembro de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);
20 - Rádio Educadora ee Campinas Ltda., a
partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de Campinas-SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A., a partir de 1" de novembro de 1993, na cidade de Itu-SP (onda média);
22 - Rádio Diário De Mogi Ltda., a partir de 1li
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes-SP
(onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 11l de novembro de 1993, na cidade de São
Pau/o-SP (onda média);
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24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1g de novembro de 1993, na cidade de FlorianópoIis-SC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo-SP (on-,
das curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora Do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança-PA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural A Voz Do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina-PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000. - Marcos Maciel.
EM nº 370/MC
I

Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas 10calidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas
(Processo nº 53610.000148/94);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nº 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº 29670.000410/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nº 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000026/94);

• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sono-
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ra em onda média, na cidade de Curitiba,
Estado
do
Paraná
(Processo
nº
53740.000002/94);
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jaguariaíva,
Estado
do
Paraná
(Processo
nº
53740.000034/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco (Processo n229103.000204193);
• Rádio Clube de Pernambuco SIA,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco
(Processo
nº
29650.000014/93);
•
Sociedade
Rádio
Emissora
Continental Do Recife Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº 29 103.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nº
53770.000251193);
• SIA Rádio Tupi, concessionária de

serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio
de
Janeiro
(Processo
nº
50770.000119/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sono~
ra em onda média, na cidade de Concórdia,
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Estado de Santa Catarina (Processo

n2

50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,.
Estado de Santa Catarina (Processo nll

50820.000633193);
• Rádio Cultura de Araçatuba ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Ataçatuba, Estado de São Paulo (Processo nll
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
nl! 50830.000940/93);

• Rádio Emissora Convenção De Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
n1l 50830.oo0.807/93);
• Rádio Diário de Mogi ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
nll 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000540193);
• Fundação Cásper Líbero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora o
em onda curta, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do
Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em ondji tropical, na cidade
de Bragança, Estado dQ Pará'(Processo nll
50720.000226/93);
;\
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nll 291 03.000016/93).

Outubro de 2000

2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de o radiodifusão é regida pelas disposições contidas na
Lei nIl 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto
nll 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nIl 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nll 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3 2 do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 29, DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifualo, e dá outras provid6ncias.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 32, da Lei n2 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62 da Lei nQ 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62,
inciso I, do Decreto nll 88.066, de 26 de janeiro de
1983, Decreta:
Art. 111 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos (ndios, Estado de Magoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei nll 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto n2 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo nI 53610.oo0148/94);
11. Rádio Anhanguera S/A, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto n2 37.338, de 13 de
maio de 1955, e renovada pelo Decreto n2 89.472, de
21
de
março
de
1984
(Processo
n2

29670.000236/93);
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111. Rádio Rivera Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nº89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nº 29670.00041 0/93),
IV. Rádio Buriti Ltda., a partir de 12 de maio de
1994 na cidade de Rio Verde Estado de Goiás outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A, pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nº63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto nº 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto nº 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nº 29670.000455/93);
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993 na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, ~utorgada pelo Deereto nº48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nº 89.231 de 22 de dezembro de 1983 (Processo nº 50710.0007461934'
, .
'
.
VI. Radlo Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
2
1 de mai? de 1994, na cidade de .Apucaran~ Estado
do Parana, outorgada pela Portaria MVOP n-668, d~
24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decret~ n91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo n- 53
740.000026/94);
VII. Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 12
de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n2 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nº
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo n2
53740.000002194);
VIII. Rádio Jaguariaiva Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de. Jaguariaiva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 850, de 6 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto nº 89.007, de
16 de novembro de 1983, (Processo nº
53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio SIA, mediante Decreto
n2 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nº
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida tara a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nQ 91.385, de 1!l de julho de 1985
(Processo nll 291 03.000445/93);
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X. Difusoras de Pernambuco Ltda, a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nº 91.386, de 1º de julho de 1985 (Processo
2
n 29103.000444/93);
XI. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nº821, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nll 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 29103.000204/93)
XII. Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
1º de maio de 1993, na cidade de Recif:, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto n- 402, de 31
de outubro de 1935~ e renovada pelo Decreto n:
89.778, de 13 de Junho de 1984 (Processo n29103:000028193);
XIII. Rádio Tamandare S/A, a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco outorgada pelo Decreto nº 27 634 de 27 de
dezembr~ de 1949, e renovada pel~ D~creto nll
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo nº
29650.000014/93);
XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nº 43.901 , de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 291 03.000448/93);
XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nll 53770.000251/93)
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29
de janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nº
89.510, de 4 de abril de 1984 (Processo n2
50770.000119/93);
.
XVII. Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
n!l 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida
para a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nº

50732
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86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto nº 88.581, de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme
. " Decreto de 25 de maio ,de ,1999, para a concesslonana de que trate este InCISO (Processo nº
50820.000624/93-)'
. '
.
XVIII. RádiO Cultura Am S/A, a partir de 19 de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nº 37.336, de 12
de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão
Cultura SIA, conforme Decreto nº 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo nº 50820.000633/93);
XIX. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
nll 50830.001000/93);
XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir de 19 de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de ~ão Paulo, outorgada pelo Decreto nº
1.238, de 25 de Junho de 1962, e renovada pelo Decret~ nº 93.261 , de 17 de setembro de 1986 (Processo n 50830.000940/93);
XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/A
Ltda, a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada onginariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A,
conforme Decreto nSl 22.387, de 31 de dezembro de
1946, renovada pelo Decreto nSl 91 .746, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 9 de
agosto de 1996, para a. concessionária de que trata
este inciso (Processo nQ 50830.000807/93)10

XXII. Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1li
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP nº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo Decreto nll 91.748, de 4 de outubro de
1985 (Processo nSl 50830.000097/93);
XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a

partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
Decreto nº 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria n!1 43, de
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4 de
fevereiro
de
1987
(Processo
nº
50830.000966/93);
Art. 2 2 F'lca renovada a concessao
- das ent'd
I a"
, ,
des abalx? ,mencionadas, para explorar, sem dlr~lto
de exclusIvidade, pelo prazo de dez anos, serviço
de radiodifusão sonora em ondas curtas:
. , ,
.,
.
º
I. Sociedade Radlo Guar~ja Ltda., a p~rtl~ de
~ de novembro de 1993, ~a Cidade de FlonanopoIIs, Est:do de Santa Cat~rm~, outorgada pelo Deereto n- 38.569, de }4 de JaneIro de 1956, e renovada pelo Decreto ºn- 88.890, de 19 .de outubro de
1983 (Processo n 50820.000540/93),
11. Fundação Cásper Libero, a partir de 19 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado
de São. Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de
30 de junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº
91.747, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº
50830.000993/93)
Art. 3º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical:
I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança,
Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio
Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nº 91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
50720.000226/93);
11. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 111 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nº 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto nQ 92.776, de 12 de junho de
1986 (Processo nº 291 03.000016193).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão, cujas concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pimenta da Veiga.
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Aviso n2 1.712-C.Civil
Em 3 de outubr9 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 Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente. - Pedro Paren'te, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR NIl322, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM NIl1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Cultura Fluminense
LIda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 10 de novembro de
1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos, Estado do Rio
de Janeiro.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação. (Art. 54.»
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos rndios-AL (onda média); -

2 - Rádio Anhanguera S/A.,-B. partir de 1 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda média);
,

º

3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 12 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde-GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora-MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, nC! cidade de Apucarana-PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Curitiba-PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de Iº de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva-PR (onda
média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
1!l de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro-PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira-PE
(onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 1!l de movembro de 1993, na cidade de Petrolina-PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de Iº de maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda
média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de i- de
maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Recife-PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
Iº de novembro de 1993, na cidade de Campos-RJ
(onda média);
,
2
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 1 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro-RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia-SC
(onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 12 de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis-SC (onda média);
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19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba-SP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Campinas-SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A., a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Itu-SP (onda média);
22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 111 de
maio de 1998, na cidade de Mogi das Cruzes-SP
(onda média);
23 - Rádio. Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio a Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo-SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
151 de novembro de 1993, na cidade de FLorian6poIis-SC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Libero, a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo-SP (ondas curtas);
- 26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 111 de maio de 1993, na cidade de Bragança-PA (onda tropical); e
27 - Fundaçio Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 12 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina-PE (onda tropical).
Brasflia, 5 de outubro de 2000. - Marco Maciel.
Em nll 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
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média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nll 29670.00041 0/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nll 29670.000455/93);
• Sooiedâde -Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo n2 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nll
53740.000026194);

•.

• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
Estado
do
Paraná
(Processo
nO
53740.000002194);

• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná (~rocesso n253740.000034193);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
ll
Estado de Pernambuco (Processo n
29.103.0~0445/93);
.• ~I~usoras d~ Pernam~uc? Lt~a., concesslonana de serviço de radlodlfusao sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000444193);

Excelentrssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas 10calidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos rndios, Estado de Alagoas
(Processo nIl 53610.oo0148194);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nll 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda

• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo n9 29 103.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Reeife, Estado de Pernambuco (Processo nº 29
103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, re cidade de Recife, Estado de
Pernambuco (Processo nll 29650.000014/93);
•
Sociedade
Rádio
Emissora
Continental do Recife Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
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média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nll 291 03.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nll
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (Processo nll 50nO.OOO'l19193);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda. concessionária de serviço de radiodifusão ~onora em onda média na cidade de Concórdia
Estado de Sant~ Catarina (Processo n~
50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo n2
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nll
50830.001000/93);
• Rádio Educadora dle Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
nll 50830.000940/93);
• Rádio, Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
n1l 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
nll 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000540/93);
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• Fundação Cásper L,ibero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda curta, na cidade de São Paulo, Estado
de . São
Paulo
(Processo
nll
50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do
Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Bragança, Estado do Pará (Processo nll
50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço
d~ radiodifusão ~onora em onda tropical, na
Cidade de Petrohna, Estado de Pernambuco
2
(Processo n 291 03.000016/93).

2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei
n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nll
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovaxão da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n2 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nll 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao § 32 do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das 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, caput, da Constituição, 33, § 32, da Lei n1l 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62 da Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62,
inciso I, do Decreto nll 88.066, de 26 de janeiro de
1983, Decreta:
Art. 1li Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
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I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de lI! de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos fndios, Estado de Alagoas. outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei nQ 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto nQ 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo nl:l 5361 0.000148194):
11. Rádio Anhanguera S/A, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto n2 37.338, de 13 de
maio de 1955, e renovada pelo Decreto nll 89.472, de
21
de
março
de
1984
(Processo
nl!
29670.000236/93).
111. Rádio Riviera Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nl! 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto n1l 89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nQ 29670.00041 0/93);
.
,.
,
.
IV. RádiO Buntl Ltda., a partir de 12 de maIO de
1994, na c!d~de. de Rio Verd~, ~sta~o de GOiás: ~utorgada ongmanamente à Radlo Dlfusora BraSileira
S/A, pela Po~aria MVOP nl!.28~, de 28 de ~io de
1~56, tran~fenda para,a ~ádlO Difusora de .Rlo Verde
Lida., mediante Portarra n 63, de 23 de abnl de 1981,
ll
renovada pelo Decreto n 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto n'l93.576, de 13 de novembro de
1986: e !ransferida para a conces~ionária de que trata
este Inc~so pelo Decreto de.4 de Junho de 1996 (Processo n. 29670000455/93),
V. Sociedade Mineira de Radiodif~são Ltda., .a
partir de 12 de novembro, de 1993, na Cidade de JUIZ
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Deereto n11 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nSl 89.231 , de 22 de dezembro de 1983 (Processo nl! 5071 0.000746193);
VI. Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nll 668, de
24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decreto nl!
2
91 .822, de 22 de outubro de 1985 (Processo ri
53740.000026194);
•
VII. Rádio Cidade de Curitiba Ltd~., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nl!719, de 02
de setembro de 1965, e renovada pelo Decreto nl!
2
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo n
53740.0ססoo2194);
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VIII. Rádio Jaguariaiva Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaiva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 850, de 6 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto n2 89.007, de
16 de novembro de 1983 (Processo nl!
53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nI!38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para ~
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto n
82.789,. de 4 de dezemb~o ~e. 1978, e renovada. e
transferrda para a concesslonarra de que trata este mciso pelo Decreto n2 91.385, de 1li de julho de 1985
(Processo nll 9103 .000445/93);
X. Difusoras de Pernar:nbuco Ltda., a P8:rtir de 12
de novembro de 1993, n~ ~Ida~e de Pesqueira, Estado de Pernambuco, ongl~anamente ,outorgada à
E:npresa Jornal do ComérCIO S/A, medlant~ Decreto
n 2.1. 901 , de 21 de março de 1950, transfenda para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº 82.788,
de 4 de dezembro de 1978 renovada e transferida
para a concessionária de q~e trata este inciso pelo
Decreto nl! 91.386 de 12 de julho de 1985 (Processo
nI129103.000444/93);
XI. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco a partir de 12 de novembro de 1993 na cidade de Petrolina Estado do Pernambuco m~diante
Decreto nl!821 , d~ 2 de abril de 1962. e ren~vada pelo
Decreto nll 92 775 de 12 de junho de 1986 (Processo
nl1 291 03 .000204i93);
XII. Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
12 de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto n2 402, de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nll
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nll
29103.000028193);
XIII. Rádio Tamandaré SIA, a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nI!27.634, de 27 de
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto nl!
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo n2
29650.000014193);
},
XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nll 43.901 , de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nIl 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nll 291 03.000448/93);
XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Campos,
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Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 53770.000251/93);
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nº 89.51 O, de
4 de abril de 1984 (Processo nº 50770.000119/93-);
XVII. Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda. mediante Decreto
nQ 47.807, de20 de fevereiro de 1960, transferida para
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nº
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto nº 88.581, de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo nº
50820.000624/93);
XVIII. Rádio CulturaAm S/A, a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nº 37.336, de 12
de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão
Cultura S/A, conforme Decreto nº 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de
16 de novembro de 1983, e o transferida para a concessionária de que traia este inciso pelo Decreto de
17 de julho de 1995 (Processo nQ 50820.000633/93);
XIX. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1Q de novembro de-1993, na cidade de Araçatuba,
Estaçio de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº89.472, .de 21 de março de 1984 (Processo
n2 50830.001000/93;
XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nQ
1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Deereto n2 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo nº 50830.000940/93);
XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto n2 22.387, de 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo Decreto n2 91.746, de 4 de outubro de
1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
<rrocesso n2 50830.oo0807/93);

-
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XXII. Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 12
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto nº91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 50830.000097/93);
XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo. Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
2
Decreto ri 1.239, de 25 de junho de 1962. renovada
Q
pelo ~ecreto n 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorrzada a mudar a sua denominação social e tipo
societári~ para a atual, conforme Portaria nº 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo nº50830.000966/93);
Art. 2Q Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
I. Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nQ
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo
Decreto nº 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo nº 50820.000540/93);
11. Fundação Cásper Libero, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de 30
de junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº 91 .747,
de 4 de outubro de 1985 (Processo ri 2
50830.000993/93
Art. 3º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de' maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nQ
91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo
Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo nQ
50720.000226/93);
11. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 12 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina. Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto n2 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n2 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 29103.000016/93).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
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reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 30 do art. 223 da Constituição.
Art. 69 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Basília, 29 de setembro de 2000; 1790 da Independência e 11211 da República, - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pimenta da Veiga.

de Estado das Comunicações, o ato constante do Deereto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
oiriginariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 1li de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos fndios-AL (onda média);
2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda mé-

Aviso nll1.712-C.Civil

dia);

Em 3 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia-DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000.
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR NQ 323, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso NacIonal o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
conceulo da S/A Rádio Tupi para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 10
de maio de 1893, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação.) (art. 54.)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro

3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1li de novembrade 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 12 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde-GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora-MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana-PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 2
de maio de 1994, na cidade de Curitiba-PR (onda média);
8 - Rádio Jaguariaiva Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaiva-PR (onda
média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro-PI
(onda média);
10 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira-PE
(onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 1SI de novembro de 1993, na cidade de Petrolina-PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda
média);
13 - Rádio Tamandare S/A., a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Recife-PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1SI de novembro de 1993, na cidade de Campos-RJ
(onda média);
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16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro-RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Uda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia-SC
(onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de i- de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis-SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba-SP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas-SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Itu-SP (onda média);
22 - Rádio Diário de Mogi ltda., a partir de 12
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes-SP
(onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo-SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993 na cidade de FlorianópoIis-SC (ondas curtas);
,
25 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 12 de
novembro de 1993 na cidade de São Paulo-SP (ondas curtas);
,
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltd~., a
partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança-PA (onda tropical)' e
27 - Fundação' Emissora Rural a voz do São
Francisco a partir de 12 de maio de 1993 na cidade
. '
.'
de Petroh~~-PE (onda tropical).
.
Brasllra, 5 de outubro de 2000.- Marco MaCiel.
EM Nº 370/MC
Brasília,14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relaeionadas, para explorar serviço de radiodifusão. nas 10calidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda- média, na cidade de
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Palmeira dos Indios. Estado de Alagoas
(Processo n25361.o.000148/94);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de serviço-de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nº 29670.000236/93);
• Rádio Riviera ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo Nº 29670.00041 0/93);
• Rádio Buriti Ltda.. concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo n2 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de ~e,:,iço de ~adiodifusão s,~nora em onda media, na cidade de Cuntlba,
Estado
do
Paraná
(Processo
n2
53740.0000,02194); ,.
.
• Rádio Jaguanalva Ltda._, concesslo-nária de se,:,i90 de r~diodifusão son~r~ o
em onda media, na cidade de Jaguanalva,
2
Estado
do
~araná
(Processo
n

53740.0~0034/93),

• Dlfusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de se~iço de, radiodifus~o so~ora em onda media, na Cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo n2 29103.000204/93);
• Rádio Clube de -Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Reci-
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fe, Estado de Pernambuco (Processo nl!
29103.000028/93);
• Rádio Tamandare S/A., ,concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco
(Processo
nº
29650.000014/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (p'rocesso n2 291 03.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nl!
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro (Processo nº 50770.000 1
19/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em o
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000633/93);

• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
n" 50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu., Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000097193);
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• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
nll 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo n12
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Libero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora o
em onda curta, na cidade de São Paulo.
Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000993/93);

• Fundação Nossa Senhora do
Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Bragança, Estado do Pará (Processo nll
50720.000226/93);

• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nº 29103.000016/93).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposiç6es contidas na Lei
nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nl!
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali·
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicá~
veis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n2 5.785, de 1972, e seu Regula~
menta, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as.
sunto à superior consideração de Vossa ExcelênCia
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 32 do art 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades

que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

Outubro de 2000
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o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62,
inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei n2 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto n2 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo nº 5361 0.000148/94):
li. Rádio Anhanguera S/A. a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia. Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto n2 37.338, de 13 de
maio de 1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de
21 de março de 1984 (Processo nº29670 000236/93):
111. Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto n2 89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nº 29670.00041 0/93);
IV. Rádio Buriti Ltda., a partir de 12 de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado ale Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A, pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
1956, transferida para à Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nº63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto nº 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto nº 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nº 29670.000455/93);
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 48089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo nº 5071 0.000746/93);
V\. Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 668. de
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24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decreto nº
91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nº 53

740.000026/94);
VII. Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n9 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto n9
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº 53
740.000002/94);
VIII. Rádio Jaguariaiva Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaiva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 850, de 6 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto nº 89.007, de
16 de novembro de 1983 (Processo nº
53740.000034/93).
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 2
de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado
de Pernambuco, originariamente outorgada à Empresa Jornal da Comercio S/A, mediante Decreto nº
38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nº
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nº 91.385, de 12 de julho de 1985
(Processo nº 291 03.000445/93);
X. Difusoras de Pernambuco Uda., a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comercio S/A., mediante Decreto
nº27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nº 91.386, de 12 de julho de 1985 (Proeesso
nº 291 03.000444/93);
X\. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nº821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 291 03.000204/93);
XII. Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
12 de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402, de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº
89.778, de 13 de junl~o de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);
XIII. Rádio Tamandare S/A., a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº27.634, de 27 de
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto n2
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94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo n
29650.000014/93};
XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 11! de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgaçla
pelo Decreto n"43.901, de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nQ 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo n"291 03.000448193);
XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nl!
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nI!91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nIl 53nO.OOO251/93);
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado o do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nl! 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nll 89.5 10,
de 4 de abril de 1984 (Processo nll 50770.000119/93);
XVII. Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
nIl 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nll
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto nll 88.581, de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo nQ
50820.000624/93);
XVIII. Rádio Cultura Am S/A, a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada à
Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nQ 37.336, de
111 de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A, conforme Decreto nIl 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto n2 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo nQ 50820.000633193);
XIX. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 111 de novembro de 1993. na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nl!
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto n1!89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
nS! 50830.001 000/93;
XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nll
1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Deereto nS!93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo nS! 50830.000940193);

ll
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XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto n2 22.387, de 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo Decreto n2 91.746, de 4 de outubro de
1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nIl 50830.000807/93);
XXII. Rádio Diário De Mogi Ltda., a partir de 12
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nll 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto nl! 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo nI!50830.oooo97/93');
XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A. pelo
Decreto nl!1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nll 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual. conforme Portaria nll 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo nll 50830.000966193);
Art. 22 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
I. Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nll
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo
Decreto nIl 88.890. de 19 de outubro de 1983 (Processo nIl 50S20.000S40/93);
li. Fundação Cásper Libero, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nIl 31.057, de 30
de junho de 1952, e renovada pelo Decreto nI!91.747,
de 4 de outubro de 1985 (Processo nll
50830.000993193:
Art. 311 Fica renovada, por dez anos, a partir de
12 de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical;
I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora dc Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nll
91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo
Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo nl!
50720.000226/93);
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11. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 12 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto nº 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
n2 291 03.000016/93).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 62 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
:- - Brasília, 29 de setembro de 2000; 1792 da Independência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.
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(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação. (Art. 54.})

A Sua Excelência o Senhor

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado I
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios-AL'. (onda média);
2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda mé·
dia);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda média);

Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio
Difusora Brasileira S/A, a partir de 12 de maio de
1994, na cidade de Rio Verde-GO (onda média);

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente. - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

5 - Sociedade Mineira dDe Radiodifusão Ltda.,
a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de
Juiz de Fora-MG (onda média);

Aviso nQ 1.712-C.Civil..
Em 5 de outubro de 2000

TVR N!l324, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM NS! 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de .2000, que renova a
concessão da Rádio-Rural de Concórdia
LIda. para explorar, -'peJo prazo de dez
anos, a partir de 1S! de novembro de 1993,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora. -em onda média, na
cidade de Concórdia; Estado de Santa
Catarina.

6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1Q de maio de 1994, na cidade de Apucarana-PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
1!l de maio de 1994, na cidade de Curitiba-PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva-PR
(onda média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro-PE
(onda média);
10 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a .partir
de 1!l de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira-PE (onda média);
,
".'

11 - Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Petrolina-PE (onda média);

50744

Quarta-feira 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife-PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental Do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recífe-PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Campos-RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro-RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia-SC
(onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 111 de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis-SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 111 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba-SP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Campinas-SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção
de Itu S/A., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Itu-SP (onda média);
22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 11!
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes-SP
(onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A.,
a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de
São Paulo-SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis-SC (ondas curtas);
25 - Fundação Casper Líbero, a partir de 111 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo-SP (ondas curtas);

26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 12 de maio de 1993, na cidade de Bragança-PA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 12 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina-PE (onda tropical).
Brasflia, 5 de outubro de 2000. - Marco Maciel.
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EM Nº 370 /MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelêncía o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Palmeira dos índios, Estado de Alagoas
(Processo n2 5361 0.000148/94);
• Rádio Anhanguera S/A, Concessionária de serviço-de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo n2 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo n1l 29670.00041 0/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nll 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nll 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nº

53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
nl!
Estado
do
Paraná
(Processo

53740.000002194);
• Rádio Jaguaraiva Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
médía, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná (Processo nl! 53740.000034193);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nº

29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sono-
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ra em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nº

29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nº 291 03.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº

29103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pemambuco (Processo nQ 29650.000014/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental dDo Recife Ltda.,concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nQ 29 103.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nº

53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (Processo nº S0770.ooo119/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nº

S0820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nº

50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nº

50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de
Campinas, Estado de _São Paulo (Processo
nº 50830.000940/93);
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• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., Concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nº

50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, tia cidade de
São Paulo, Estadó de São Paulo (Processo
nº S0830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo nº

50820.000S40/93);
• Fundação Cásper Libero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, tia cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Bragança, Estado do Pará (Processo nº

50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nº 291 03.000016/93).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei
nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº S.78S, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
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Nacional, em cumprimento ao §
do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radlodifusio, e dá outras providencias.

o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 32 , da Lei nll 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62 da Lei n'5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6 2 , inciso
I, do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, Decreta:
Art. 111 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 111 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos fndios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei nº 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto n!! 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo n!l5361 0.000148/94);
11. Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1!l de novembro de 1993, na cidade de Goiânia. Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto nº 37.338, de 13 de
maio de 1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de
21
de
março
de
1984
(Processo
nll
29670.000236193);

111. Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto n2 926. de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto n2 89.534, de 9 de
abril de 1984 (Processo n!l29670.00041 0/93);
IV. Rádio Buriti Ltda., a partir de 1 de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A, pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nll 63, de 23 de abril de 1981.
renovada pelo Decreto nll 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda. conforme Decreto n2 93.576, de 13 de novembro de
1986. e transferida para a concessionária de que trata

º

Outubro de 2000

este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nll 29670.000455/93):
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto n2 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nº 89.231 , de 22 de dezembro de 1983 (Processo nll 5071 0.000746/93);
VI. Rádio Cultura De Apucarana Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nll
668, de 24 de novembro de 1958, e renovada pelo
Decreto nº91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nº 53740.000026/94);
VII. Rádio Cidade de Curitibl:! Ltda., a partir de 111
de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719, de 02
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto n!!
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nll
53740.000002194);

VIII. Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 111 de
novembro de 1993, na cidade de o Jaguariaíva. Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto n2 850, de 06
de abril de 1962, e renovada pelo Decreto n2 89.oo7,
de 16 de novembro de 1983 (Processo nll
53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nIl 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., o conforme Decreto n2
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida a concessionária de que trata este inciso
pelo Decreto nº 91.385, de 12 de julho de 1985 (Processo nll 291 03.000445/93);
X. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº 27.901 , de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que. trata este inciso pelo
Decreto n2 91 .386, de 12 de julho de 1985 (Processo
n2 291 03.000444/93);
XI. Fundação Emissora Rural a voz do são
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto n2 821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n' 92.775, de 111 de junho de 1986 (Processo
nll 291 03.000204/93);
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XII. Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
1º de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402, de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);

XIX. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
38.086, de 1º de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo nº 50830.001000/93*; 5,

XIII. Rádio Tamandare S/A, a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº27.634, de 27 de
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto nº
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo nº
29650.000014/93);

XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo
Decreto nº 1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Decreto nº 93.261, de 17 de setembro de
1986 (Processo nº 50830.000940/93);.

XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nº 43.901, de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Dj:lcreto nº 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 29103.000448/93);
XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de' Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº53770.000251/93);
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto n' 89.510, de
4 de abril de 1984 (Processo nº 50770.000119/93);
XVII. Rádio Rural De Concórdia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
nº 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida
para a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nº
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto nº 88.581 , de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo nº
50820.000624/93);
XVIII. Rádio Cultura Am S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nº 37.336, de 1º
de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão
Cultura S/A, conforme Decreto nº 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionana de que trata este inciso pelo Decreto de 17 de
julho de 1995 (Processo nº 50820.000633/93);

XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda, a partir de 1º de novembro de 1993, ria cidade
dc Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A,
conforme Decreto nº 22.387, de 31 de dezembro de
1946, renovada pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 9 de
agosto de 1996, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 50830.000807/93);
XXII. Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto nº 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 50830.000097/93);
XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
Decreto nº 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria nº 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo nº50830.000966/93);
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
I. Sociedade Radio Guarujá Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo
Decreto nº88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo nº 50820.000540/93);

11. Fundação Cásper Libero, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de 30
de junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº91.747,
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(Processo

n"

Art. 3" Fica renovada, por dez anos, a partir de
1Q de maio de 1993, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão.
sonora em onda tropical:
I. Fundação Nossa Senhora de Bragança,
Estado do Pará, outorgada originariamente á Rádio
Educadora de Bragança Ltda., renovada pela Decreto nº 91 .744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo n"
50720.000226/93),

li. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nQ 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto n2 92.776, de 12 de junho de
1986 (Processo n" 291 03.000016/93):
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5" A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 179º da Independência e 1120 da República. - FERNANDO
HENRiqUE CARDOSO, Pimenta da Veiga.
Aviso n" 1.712 - C.Civil.
Em 5 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretária da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congreêso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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TVR Nll 325, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Cultura AM S/A para
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 12 de novembro de 1993, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios - AL (onda média);
2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de Iº de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Radio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 1º de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);
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9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina- PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia SC (onda média);
18 - Rádio Cultura AM S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 1!l de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis - SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1g de novembro de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Campinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Itu - SP (onda média);
22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1!l de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP
(onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis
- SC (ondas curtas);
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25 - Fundação Cásper Libero, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 12 de maio de 1993, na cidade de BragançaPA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 12 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina - PE (onda tropical).
Brasília,5deoutubrode2000.-MarcoMaciel.
EM n 2370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, ol:ltorgadas às entidades abaixo relacio-nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Palmeira dos índios, Estado de Alagoas (Processo n25361 0.000148/94);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nº 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº 29670.00041 0/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo n2 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba~
Estado
do
Paraná
(Processo
n
53740.000002194);
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• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessio·
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jaguariaívao\
Estado
do
Paraná
(Processo
n
53740.000034193);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., con·
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nl!
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., con·
cessionária de serviço de radiodifusão sono·
ra em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nl!
29103.000444193);

• Fundação Emissora Rural A Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nS! 291 03.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/a,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Reci·
fe, Estado de Pernambuco (Processo nQ
29103.000028193);

• Rádio Tamandaré S/A., concessioná·
ria de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco
(Processo
nll
29650.000014/93);
• Sociedade Rádio Emissora Conti.
nental do Recife Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé.
dia, na cidade de Recife, Estado de Per·
nambuco (Processo nS! 291 03.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., con.
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em anda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nll
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé.
dia, na cidade da Rio de Janeiro, Estado da
Ria
de
Janeiro
(Processo
nll
50nO.000119/93);

• Rádio Rural de Concórdia Ltda., con.
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000624193);
• Rádio Cultura AM S/A, concessioná·
ria de serviço de radiodifusão sonora em
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onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nl!
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araça·
tuba, Estado de São Paulo (Processo nl!
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
nQ 50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
nI!50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nQ
50830.000097/93),
•
Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serViço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
Q
n 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., con·
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de FlorianópoIis, Estado de Santa Catarina (Processo nl!
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Libero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda curta, na cidade de São Paulo, Estado
de
São
Paulo
(Processo
nS!
50830.000993193);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço de radiodifu·
são sonora em onda tropical, na cidade de
Bragança, Estado do Pará (Processo nl!
50720.000226193);

• Fundação Emissora Rural A Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Petrolina. Estada de Pernambuco
(Processo nS! 291 03.000016/93).
2. Observa que a renovação do prazo de vi·
gência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei
nQ 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nl!
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88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamen1962, e renovada pelo Decreto n289.534, de 9 de abril
tou.
de 1984 (Processo n229670.00041 0/93);
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analiIV. Radio Buriti ltda., a partir de 1ll de maio de
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, ouderados de acordo com os dispositivos legais aplicátorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
veis, demonstrando possuir as entidades as qualificaS/A, pela Portaria MVOP n2 285, de 28 de maio de
ções necessárias à renovação da concessão.
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
4. Nessa conformidade, e em observância ao
Ltda., mediante PortariE'. nll 63, de 23 de abril de 1981,
que dispõem a Lei n2 5.785, de 1972, e seu Regularenovada pelo Decreto .,289.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
mento, Decreto nll 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
conforme Decreto n2 93.576, de 13 de novembro de
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
1986, e transferida para a concessionária de que trata
Nacional, em cumprimento ao § 32 do art. 223 da
este inciso pelo Decreto d~ 4 de junho de 1996 (ProConstituição.
cesso n229670.oo0455/93);
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo DeDECR~TO DE 29, DE SETEMBRO DE 2000
creto n248.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto n2 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (ProRenova concessão das entidades
cesso n250710.000746/93);
que menciona, para explorar serviços de
VI. Radio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
radiodifusão, e dá outras providências.
12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Estado
O Presidente da República, no uso das atribuido Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nll 668, de
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decreto n2
put, da Constituição, 33, § 3Q, da Lei n2 4.117, de 27
91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nll
de agosto de 1962, e 6º da Lei n2 5.785, de 23 de ju53740.000026/94);
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62 , inVII. Radio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1Q
ciso I, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,
de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Decreta:
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719, de 2
Art. 12 Fica renovada a concessão das entidade setembro de 1955, e repovada pelo Decreto nll
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
53740.000002194);
radiodifusão sonora em onda média:
VIII. Radio Jaguariaiva Ltda., a partir de 1º de
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto n2 850, de 6 de
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios, Estado de Alagoas, outorgada onginariaabril de 1962, e renovada pelo Decreto n2 89.007, de
mente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
16 de novembro de 1983 (Processo nº
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., con53740.000034/93);
forme Portaria Contei n2 131, de 25 de novembro de
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1964, renovada pelo Decreto nQ 91.670, de 20 de se12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estatembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
do de Pernambuco, originariamente outorgada à
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
inciso (Processo nQ 536 10.000148/94);
n2 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto n2
II.Radio Anhanguera S/A, a partir de 12 de no82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
vembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de
transferida para a concessionária de que trata este inGoiás, outorgada pelo Decreto n2 37.338, de 13 de
ciso pelo Decreto n2 91.385, de 12 de julho de 1985
maio de 1955, e renovada pelo Decreto n2 89.472, de
2
(Processo nll 291 03.000445/93);
21
de
março ; de
1984
(Processo
n
29670.000236/93);
X. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 1II
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, EstaUI. Radio Riviera Ltda., a partir de 1li de novemdo de Pernambuco, originariamente outorgada à
bro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
outorgada pelo Decreto nll 926, de 27 de abril de

50752 Quarta-feím 18

nR27.901,

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nR 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada.e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nll 91.386, de 1º de julho de 1985 (Processo
nR 291 03.000444/93);
XI. Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nº821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92?75, de 12 de junho de 1986 (Processo
nll 291 03.000204/93);
XII. Radio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
111 de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto nll 402, de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nll
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nll
29103.000028193);
XIII. Radio Tamandaré S/A, a partir de 1li de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto n1l 27.634, de 27 de
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto nll
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo nll
29650.000014193);
XIV. Sociedade Radio Emisora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nº 43.901, de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nR 291 03.000448/93);
XV. Radio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1li de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nll
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nQ 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 53770.000251/93);
XVI. S/A Radio Tupi, a partir de 111 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nll 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nll 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo nQ 50770.000119/93);
XVII. Radio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
n!l47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nº
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Deereto nº 88.581, de 2 de agosto de 1983 e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo nll
50820.000624193);
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XVIII. Radio CulturaAM S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, originanamente outorgada à Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nll 37.336, de 12
de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão
Cultura S/A, conforme Decreto nll 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto nll 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo nº 50820.000633/93);
XIX. Radio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto n2 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
nll 50830.001 000/93);
XX. Radio Educadora de Campinas Ltda., a partir de 1R de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Deereto n2 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo n!! 50830.000940/93);
XXI. Radio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto n1l 22.387, de 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo Decreto n1l 91.746, de 4 de outubro de
1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de
1996, parâ a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 50830.000807/93);
XXII. Radio Diano de Mogi Ltda., a partir de 1li
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nll 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto nll 91.74B, de 4 de outubro de 1985 (ProcesQ
so n 50830.oo0097/93);
XXIII. Radio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., pelo
Decreto n2 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nll 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua den,ominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria nº 43, de 4
Q
de fevereiro de 1987 (Processo n 50830.000966/93)
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
I. Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 1Q
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
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Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
38.569, de 14 de janeiro d 1956, e renovada pelo Deereto nll 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo
nº 50820.000540/93);
11. Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de 30
de junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº91.747,
de 4 de outubro de 1985 (Processo nº
50830.000993/93).
Art. 3º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1li de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
de 1li de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nº
91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo
Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que· trata este inciso (Processo nº
50720.000226/93);
11. Fundação Emissora Rural A Voz do São Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nll 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
nll 291 03.000016/93)
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 52 A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.712 - C.Civil
Em 5 de outubro 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 Vice-Presidente da República
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no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2 326, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 29
de setembro de 2000, que renova a concessão da Rádio Cultura de Araçatuba
ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 12 de novembro de 1993,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios - AL (onda média);
2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda.
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 12 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG (onda média);
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6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1 de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 111
de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda'
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de 111
de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Petrolins - PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco SIA., a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda
média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 111 de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de lI! de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia - SC
(onda média);
18 - Rádio Cultura AM S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 12 de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis - SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 111 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba-SP (onda média);
_
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Campinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de ItuS/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu SIA., a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Itu - SP (onda média);

º
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22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 111 de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP
(onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de FlorianópolisSC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Libero, a partir de 111 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 111 de maio de 1993, na cidade de BragançaPA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 12 de maio de 1993, na cidade de
Petrolina - PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000. - Marco Maciel.
EM nll 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos fndios, Estado de Alagoas
(Processo nQ 53610.000148/94);
• Rádio Anhanguera SIA, Concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nQ 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo n2 29670.00041 0/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nQ 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
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Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nº 5071 0.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
Estado
do
Paraná
(Processo
nQ
53740.000002194);
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jaguariaívat.
Estado
do
Paraná
(Processo
n
53740.000034/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nQ
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000444/93);
• Fundação Difusora Rural A Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nQ 291 03.000204/93);
• Rádio Clube de PernambucoS/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nl!
29103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco
(Processo
nQ
29650.000014/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo n!2 291 03.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Uda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nQ
53770.000251/93);
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• S/A Rádio Tupi, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio
de
Janeiro
(Processo
nº
50770.000119/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000624/93);
• Rádio Cultura AM S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
nQ 50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C .Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ltu, Estado de São Paulo (Processo
nl! 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodi;,
fusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
n!2 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florian6poIis, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Líbero, concessi.onária de serviço de radiodifusão sonora em
onda curta, na cidade de São Paulo, Estado
nl!
de
São
Paulo
(Processo
50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionaria de serviço de radiodifu-
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são sonora em onda tropical, na cidade de
Bragança, Estado do Pará (Processo nº
50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural A Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nº 29103.000016/93).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei
nll 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nIl 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao § 39 do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84 inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 3º, da lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso I, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,
decreta:
Art. 1g Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de Iº de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos fndios, Estado de Alagoas, outorgada onginariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei nº 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto nº 91.670, de 20 de se-
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tembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo nº 5361 0.000148/94);
11. Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto nº 37.338, de 13 de
maio de 1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de
21
de
março
de
1984
(Processo
nº
29670.000236/93);
111. Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nº89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nº 29670.000410/93);
IV. Rádio Buriti Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A., pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nº63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto nº 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto nº 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nº 29670.000455/93)
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro d 1993, na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto n!l89.231 , de 22 de dezembro de 1983 (Processo nº 5071 0.000746/93);
VI. Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, m cidade de Apucarana, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 668, de
24 de novembro de 1958, renovada pelo Decreto nº
91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nº
53740.000026/94);
VI/. Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 19
de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nº
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº
53740.000002/94);
VIII. Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 111 de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 850, de 6 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto n!l89.oo7, de
16 de novembro de 1983 (Processo nS!
53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco ltda., a partir de
1 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Esta-

º
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do de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A., mediante Decreto
n2 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nS!
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nº 91.385, de 12 de julho de 1985
(Processo n2291 03.000445/93);
X. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Est~do de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº 27.901 , de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto n2 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nº91.386, de 12 de julho de 1985 (Processo
nº 291 03;()00444/93);
XI. Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 11! de novembro de 1993, na cidade de Petrolina Estado do Pernambuco mediante
Decreto nl! 821 , d~ 2 de abril de 1962, e ren~vada pelo
Decreto nº 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nI!29103.000204/93);
XII. Rádio é1ube de Pernambuco S/A, a partir de
1º de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco outorgada pelo Decreto n2 402 de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Dec~eto n2
89.778, de 13,. de junho de 1984 (Processo n2
29103.000028/93)'
"
'
.
l!
. XIII. Radlo Ta~andaré S/A,. a partir de 1 de
maio de 1993, na Cidade de Reclf~, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto n 27.634, de 27 d~
dezembro de 1949, e .renovada pelo Decreto n
94.181, de 6 de abnl de 1987 (Processo n2
29650 000014/93)'
.
.'
'"
.
. XIV. Socledad~ Radlo Emissora Continental do
RecIfe Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nº 43.901, de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 29103 .000448/93);
XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1!! de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto n2 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Proce$50 nº 53770.000251/93);
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29 de
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janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nº 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo nº50770.000119/93);
XVII. Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamerite outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
n2 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nº
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto n2 88.581, de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo nº
50820.000624/93);
XVIII. Rádio Cultura ,(M S/A, a partir de 1º de navembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádia Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nº 37.336, de 12
de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão
Cultura S/A, conforme Decreto nº 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo De~reto nº 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transfenda para a concessio~ária de que trata este in~iso pelo Decreto de 17
de Julho de 1995 (Processo n 50820.000633/93);
XIX. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
2
de 1 de nove~bro de 1993, na cidade de Araçatuba~
Estado de Sao Paulo, outorgada pelo Decreto n
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
2
D:creto n 89.472, de.21 de março de 1984 (Processo
n 50830.001000/93),
XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir de 11! de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nQ
1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Decreto n2 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo n250830.0oo940/93);
XXI Rád" E'
C n
- d It SlC
'
.
10
mlssora o vençao e u I
Ltda., a partir de 1!2 de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originanamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto nº22.387, de 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de
1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de
1996, para a concessionána de que trata este inciso
(Processo nl! 50830.000807/93);
XXII. Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada p~lo
Decreto n2 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo n250830.000097/93);
.
XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Uda" a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidad8 de São
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Paulo, Estado de São Paulo, outorgada origiriariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
Decreto n1l 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nSl 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria n2 43, de 4
de fevereiro de 19B7 (Processo nIl50830.000966/93).
Art. 2Sl Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, ser direito de
exclusividade, paio prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas:
I. Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa 'Catarina, outorgada pelo Decreto nll
38.569, de 14 de janeiro d 1956, e renovada pelo Decreto nll 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo
n1l 50820.000540193);
11. Fundação Cásper Ubero, a partir de 112 de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto n12 31.057, de 30
de junho de 1952, e renovada pelo Decreto n12 91.747,
de 4 de outubro de 1985 (Processo nll
50830.000993193).

.

Art. 311 Fica renovada, por dez anos, a partir de
de maio de 1993, a concessão para explorar,
sem direito de: exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical:
12

I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir de 1Sl de maio de 1993, na cidade de Bragança,
Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio
Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nSl 91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nSl
50720.000226193);

11. Fundação Emissora Rural A Voz do São
FranciscO, a partir de 12 de maio de 1993, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nQ 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto nll 92.776, de 12 de junho de
1986 (Processo nll 291 03.000016193).
Art. 411 A exploração do serviço de radiodifusão, Cl' 1S concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni ações, leis subseqOentes e seus regulamentos.
Art. 511 A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacioral, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
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Art.
Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 1792 da Independência e 1122 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pimenta da Veiga.
.
2
• .
AVISO n 1.712 - C. C/\llt.
Em 5 de outubro de 2000
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentfssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da Repúl:llica.
TVR N° 327, DE 2000

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM NQ 1.419/00

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Educadora de Campinas Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, a partir de 111 de novembro de
1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 491 inciso XII, combinado
com o § 311 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
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1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 1l! de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos (ndios - AL (onda média);
2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1l! de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Radio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 1!! de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda. a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de J~iz
,de Fora - MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana _ PR
(onda média);
C'd d d C "b Ltd
rt' d 12
7,-R'd'
a 10 I a e . e untl a . ~., a pa Ir e
de ":la de 1994, na cidade de CUritiba - PR (onda
,.
. ,
.
média),
8 - Radlo Jaguana~va Ltda., a partir ~e, 12de novembro ?~ 1993, na cidade de Jaguanalva - PR
(onda media); :
9 - Difusoras de Pernam~u~o Ltda., ori~inaria:
mente Empresa/Jornal do ComercIo 5/A, a partir de 1de novem~ro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10- Difus?ras de Pernam~uc.o Ltda., origin~riamente Empres~ Jornal do ComercIo S/A., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de Iº de novembro de 1993, na cidade de Petrolina- PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1 de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense ltda., a partir de
Iº de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de Iº de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro- RJ (onda média);

I?

º
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17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de ConcórdiaSC (onda média);
18 - Rádio Cultura AM S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 1l! de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis-SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
p~rtir de 12 de novemb~o de 1993, na cidade de Campmas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A., a partir de 1º de ~ovembro de 1993, na cidade de Itu_- ~P, (on~a, média); .
'!!
. 22 Radlo Dla~lo de Mogl Ltd.a., a partir de 1 de
maio de 1~9~, na cidade de Mogl das Cruzes - SP
(onda média)"
. _,
..
23-RadloeTelevlsao Bandeirantes Ltda., onglnariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
_ 24 _ Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1li de novembro de 1993, na cidade de FlorianópolisSC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Libero, a partir de 1º de
novembro de 1993 na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
,
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 1ºde maio de 1993, na cidade de BragançaPA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de III de maio de 1993, na cidade de
Petrolina - PE (onda tropical).
Brasília,5deoutubrode2000.-MarcoMaciel.
EM nº 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, .
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso prpjeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radio'difusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos fndios, Estado de Alagoas
(Processo nQ 53610.000148/94);
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• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nll 29670.000236193);
• Rádio Riviera Ltda., concessionaria
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nll 29670.00041 0/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nll 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo n" 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo n"
53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
Estado
do
Paraná
(Processo
nll
53740.000002194);

• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jaguariafva,
Estado
do
Paraná
(Processo
nll
53740.000034193);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000444/93);

• Fundação Emissora Rural A Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pemambucó
(Processp n" 291 03.000204193);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Reeife, Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000028/93);

Outubro de 2000

• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco
(Processo
nll
29650.000014/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mêdia, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nll 291 03.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nll
53nO.OOO251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio
de
Janeiro
(Processo
n"
SOnO.000119/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
S0820.000624193);
• Rádio Cultura AM S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nll
50830.001000/93);
•
Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
n1l 50830.0oo940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
nll 50S30.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000097/93);
•
Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço de radiodi-
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fusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paui (Processo
nº 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de FlorianópoIis, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Libero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda curta, na cidade de São Paulo, Estado
de
São
Paulo
(Processo
nº
50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Bragança, Estado do Pará (Processo nº
50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural A Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nº 291 03.000016/93).

de agosto de 1962, e 62 da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, ptllo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei nº131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto nº 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo nº 5361 0.000148/94);
11. Rádio Anhanguera SIA, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto nº 37.338, de 13 de
maio de 1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de
21
de
março
de
1984
(Processo
nº

2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei
nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n9 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

29670.000236/93);
111. Rádio Rivlera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto n9 89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nº 29670.00041 0/93);
IV. Rádio Buriti Ltda., a partir de 19 de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada origiriariamente à Rádio Difusora Brasileira
SIA, pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nº 63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto nº 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto nº 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionaria de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nº 29670.000455/93)
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro d 1993, na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 48 089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo nº 50710.000746/93);

DECRETO DE 29, DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 32 , da Lei n2 4.117, de 27

VI. Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 668, de
24 de novembro de 1958, renovada pelo Decreto nº

50762 Quarta-feira 18

DIÁR10 DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo
53740.000026/94);

n2

VII. Rádio Cidade de Curitiba ltda., a partir de 111
de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nll 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto n2
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo n2

53740.000002/94);
VIII. Rádio Jaguariaíva ltda., a partir de 111 de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto nll 850, de 6 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto n9 89.007, de
16 de novembro de 1983 (Processo nll

53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de

12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nll 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes ltda., conforme Decreto nll
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nll 91.385, de 12 de julho de 1985
(Processo nll 291 03.000445/93);
X. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Esta·
do de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nIl 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nIl 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionána de que trata este inciso pelo
Decreto nº 91.386, de 111 de julho de 1985 (Processo
n2 291 03.000444/93);
XI. Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 1!l de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nll 821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n1l 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
n2 291 03.000204/93);
XII. Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
12 de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto n2 402, de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nll
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nll 29

103.000028/93);
XIII. Rádio Tamandaré S/A, a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto n2 27.634, de 27 de
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto nQ
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo nl!
29650.000014193);
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XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto n1l 43.901 , de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto n1l 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo n2 291 03.000448/93);
XV. Rádio Cultura Fluminense ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto n"
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nIl 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nll 53770.000251/93);
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 1 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto n2 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nll 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo n2 50770.000119/93);
XVII. Rádio Rural de Concórdia ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
nIl 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto n2
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Deereto nll 88.S81 , de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a con·
cessionária de que trate este inciso (Processo n2

º

S0820.OO0624193);
XVIII. Rádio CulturaAM S/A, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Floriariopólis, Estado
de Santa Catarina, onginariamente outorgada à Rãdia Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nIl 37.336, de 12
de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão
Cultura S/A, conforme Decreto nQ 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo nll S0820.00063.3/93);
XIX.Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 111 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto n2
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto n1l 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
nl! 50830.001 000/93);
XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir de 1ll de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nll
1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Deereto n1l 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo nll 50830.ooo940/93);
XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., a partir de 1li de novembro de 1993, na cidade
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de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto n2 22.387, de 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo Decreto n2 91.746, de 4 de outubro de
1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo n2 50830.000807/93)
XXII. Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 12
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
n2 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto n2 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo n2 50830.000097/93);
XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na ciclade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes SIA, pelo
Decreto n2 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto n2 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria nº 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo n2 50830.000966/93);
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
1. Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo
Decreto n288.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo nº 50820.000540/93);
11. Fundação Cásper Líbero, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto n2 31.057, de 30
de junho de 1952, e renovada pelo Decreto n2 91.747,
de 4 de outubro de 1985 (Processo n2
50830.000993/93):
Art. 32 Fica renovada, por dez anos, a partir de
1li de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
1. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
de 1 de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado do Pará, outorgada originariamente à lRádio Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto n2

º

91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo
Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de ~ue trata este inciso (Processo n2
50720.000226/93J;
11. Fundação Emissora Rural A Voz do São Francisco, a partir de 12de maio de f993, na cidade de Pe-
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trolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Deereto n2 820, de 2 de abril ~e 1962, e renovada pelo
Decreto nº92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
n2 291 03.000016/93):
Art. 42 A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 62 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília 29 de setembro de 2000' 179º da Independência ~ 1122 da República. -' FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pimenta da Veiga.
Aviso n2 1.712 - C. Civil.
Em 5 de outubro 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 Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que ';Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N2 328, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Emissora Convenção de Itu S/C Ltda., originariamente outorgada à Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A, para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 12 de novembro de 1993,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Itu, Estado de São Paulo.
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(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54»
,
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 311 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de. setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências."
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 111 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios - AL (onda média);
2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 12 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora _ MG (onda média);

6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1li de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);
2

7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1
de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1g de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
1li de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
1li de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na cio
dade de Petrolina - PE (onda média);
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12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir
de 1 de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 111 de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1li de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Concórdiase (onda média);
18 - Rádio Cultura AM S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 12 de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis-SC (onda média};
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1li de novembro de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Campinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
11
Itu S/A, a Rartir de 1 de novembro de 1993, na cidade de (tu - SP (onda média);
22 - Rádio Diário de Mogi Uda., a partir de 111 de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP
(onda média);

º

23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Uda., a partir de
1li de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis SC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 1Q de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Uda., a
partir de 1ºde maio de 1993, na cidade de BragançaPA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 12 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina - PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000. - Marco Maciel.
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EM nº 370/MC

Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas
(Processo nº 5361 0.000148/94);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nº 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº 29670.0004 10/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nll 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onâa média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo n2
53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária dá serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
Estado
do
Paraná
(Processo
nll
53740.000002/94);
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de J~uariaíva,
Estado
do
Paraná
(Processo
nll
53740.000034/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000445/93);
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• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural A Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nº 29103.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco
(Processo
nº
29650.000014/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife LTDA., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº 29103.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nº
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio
de
Janeiro
(Processo
nº
50770.000119/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000624/93);
.Rádio Cultura AM S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em o
onda média, na cidade de Florianópolis,'
Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodi-
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fusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
nll 50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
SIC Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na aidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo

nll 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nll

50830.000097193);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço d radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo

nll 50830.000966193);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo nll

50820.000540/93);
• Fundação Cásper Ubero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda curta, na cidade de São Paulo, Estado
de
São
Paulo
(Processo
nll

50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Bragança, Estado do Pará (Processo nll

50720.000226193);
• Fundação Emissora Rural A Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nll 291 03.000016/93).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei
nll 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nll
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n1l 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto n ll 88.066, de 1983, submeto o as-
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sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 32 do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente. - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca·
put, da Constituição, 33, § 311, da Lei nll 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 611 da Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6 11, inciso I, do Decreto nll 88.066, de 26 de janeiro de 1983.
Decreta:
Art. 12 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
J. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos fndios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., con"
forme Portaria Contei n!2 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto n2 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 1B de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo n1l 5361 0.000148/94);
11. Rádio Ananguera S/A., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto n2 37.338, de 13 de
maio de 1955, e renovada pelo Decreto nIl 89.472, de
21
de
março
de
1,984 (Processo
nll

29670.000236/93);
111. Rádio Riviera Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nll 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nll 89.534, de 9 de
abril de 1984 (Processo nIl 29670.0oo41 0/93);
IV. Rádio Buriti Ltda., a partir de 12 de maio
de 1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás,
outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira S/A, pela Portaria MVOP n1l 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nll 63, de 23 de abril de 1981 ,
renovada pelo Decreto n!2 89.592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
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conforme Decreto nº 93.576, de 13 de novembro de
1986. e transferida para a concessionaria de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo n2 29670.000455/935.
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Deereto n2 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada
pelo Decreto n2 89.231, de 22 de dezembro de 1983
(Processo n9 50710.000746/93);
VI. Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
19 de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n2 668, de
24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decreto n2
91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo n2
53740.000026/94);
VII. Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 19
de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n2 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto n2
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo n2
53740.000002194);

VIII. Rádio Jaguariaiva Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaiva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto n2 850, de 6 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto n2 89.007, de
16 de novembro de 1983 (Processo nO
53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
12de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto n2
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto n2 91.385, de 12 de julho de 1985
(Processo n2 29103.000445/93);
X. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
n227.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nO 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto n291.386, de 12 de julho de 1985 (Processo
n2 29103.000444/93);
XII. Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nll 821 , de 2 de abril de 1962, à renovada pelo
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Decreto nº 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 29103.000204/93);
XII. Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
1!! de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402, de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto n2
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);
XIII. Rádio Tamandaré S/A, a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto n227.634, de 27 de
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto n2
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo n2
29650.000014/93);
XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto n2'43.901 , de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto n2 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo n2291 03.000448/93);
XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto n2
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 53770.000251/93);
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 19 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto n2 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nº 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo nº 50770.000119/93);
XVII. Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
n9 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nº
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Deereto nll 88.581 , de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo nO
50820.000624/93);
XVIII. Rádio Cultura AM S/A., a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada à
Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto n237.336, de
12 de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A., conforme Decreto nO 77.627, de 9
de março de 1976, renovada pelo Decreto n2 89.007,
de 16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de
17 de julho de 1995 (Processo nll 50820.000633/93);
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XIX.Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1li de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nl!
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo n" 50830.001000/93);
XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nl!
1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Deereto nl! 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo n2 50830.000940/93);
XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., a partir de 1!'l de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto nll 22.387, de 31 de dezembro de
1946, renovada pelo Decreto nQ 91.746, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de 1996, para a concessionária de que trata este inciso (Processo n1l5083O.000807/93)·
•

•

I

•

.

'

•

li

X,xll. RádiO Diana ?e Mogl Ltda.,.a partir de 1
de maio de 1993, na Cidade de Mogl das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
n1l 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto nl! 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo n1l 50830.000097/93);
XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 1li de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
Decreto nll 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nll 291.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria nll 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo nº 5083O.00096S/93}.
Art. 211 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
1- Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 1I!
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nll
38.569, de 14 de janeiro d 1956. e renovada pelo Decreto n" 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo
nll 50820.000540/93);
II - Fundação Cásper Líbero, a partir de 111 de
novembro de 1993, na cidade d São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nll 31.057, de 30
de junho de 1952, e renovada peh Decreto n" 91.747,
de 4 de outubro de 1985 (Processo nll
50830.000993/93).
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Art. 32 Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
1- Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir de 111 de maio de 1993, na cidade de Bragança,
Estado do Pará, outorgada originariamente á Rádio
Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto
nI!91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo
Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo n"
50720.000226/93);
11 - Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 111 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nll 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto nll 92.776, de 12 de junho de
1986 (Processo nll 29103.000016/93).
li

_

.

.

.

_ A~. 4 A expl,?raça,? do serviço de radlodlfusao, cUjas concessoes sao. renova~a~ por este Deereto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações leis subseqüentes e seus regulamentos
'
.
Art. 51! A renovação da concessão somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3 11 do art. 223 da
Constituição.
Art. 69 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasflia, 29 de setembro de 2000; 1799 da Independência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pimenta da Veiga.
Aviso nl! 1.712-C. Civil
Em 5 de outubro 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 Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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TVR
DE 2000
1º de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro-PE
(Do Poder Executivo)
(onda média);
10- Difusoras de Pern~mbuco Ltda., originariaMENSAGEM N2 1.419/00
Submete à apreciação do Congresmente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
so Nacional o ato constante do Decreto
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira-PE
de 29 de setembro de 2000, que renova a
(onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a voz do São
concessão da Rádio Diário de Mogi Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, a
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na cipartir de 12 de maio de 1993, sem direito
dade de Petrolina-PE (onda média);
de exclusividade, serviço de radiodifusão
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda
sonora em onda média, na cidade de
Mogi das Cruzes, Estado de São Pauto.
média);
(Às Comissões de Ciência e Tecnolo13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de Iº de
gia, Comunicação e Informática; e de Consmaio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental Do
tituição e Justiça e de Redação (art. 54».
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Recife Ltda., a partir de Iº de novembro de 1993, na cidade de Recife-PE (onda média);
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom1º de novembro de 1993, na cidade de Campos-RJ
panhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
de Estado das Comunicações, o ato constante do Deereto de 29 de setembro de 2000, que "Renova con1993, na cidade do Rio de Janeiro-RJ (onda média);
cessão das entidades que menciona, para explorar
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia-SC
As entidades mencionadas são as seguintes:
(onda média);
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente Ráoriginariamente Rádio Eduqadora Sampaio Ltda., a d i o Anita Garibaldi S/A, a partir de 12 de novembro de
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
1993, na cidade de Florianópolis-SC (onda média);
dos Indios-AL (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
2 - Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1º de node 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuvembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda méba-SP (onda média);
dia);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Cam3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda média);
pinas-SP (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Di21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
fusora Brasileira S/A, a partir de 1º de maio de 1994,
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
na cidade de Rio Verde-GO (onda média);
Itu 8/A., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Itú-SP (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
22 - Rádio Diário De Mogi Ltda., a partir de Iº de
de Fora-MG (onda média);
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes-SP
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
(onda média);
de 1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana-PR
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., origi(onda média);
nariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 12
partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de São
de maio de 1994, na cidade de Curitiba-PR (onda méPaulo-SP (onda média);
dia);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
Iº de novembro de 1993, na cidade de Florianópo8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva-PR (onda
Iis-SC (ondas curtas);
média);
25 - Fundação Cásper Libero, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo-SP (on9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariadas curtas);
mente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
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26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de III de maio de 1993, na cidade de Bragança-PA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 1SI de maio de 1993, na cidade
de Petrolina-PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000. - Marco Antanlo Maciel.
EM Nll 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos fndios, Estado de Alagoas
(Processo nll 5361 0.000148/94);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nll 29670.oo0236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nll 29670.000410/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo n2 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nll 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nll
53740.000026194);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
nll
Estado
do
Paraná
(Processo
53740.oo0002l94);
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
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onda média, na cidade de Jaguariaíva,
Estado
do
Paraná
(Processo
nll
53740.000034/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo n"
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000444193);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessiqnária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nll 291 03.000204/93);
• Rádio Clube s Pernambuco S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000028193);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco
(Processo
n"
29650.000014/93);
•
Sociedade
Rádio
Emissora
Continental do Recife Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nll 29103.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nll
53770.oo0251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio
de
Janeiro
(Processo
nº
50770.000119193);
• Rádio Rural de 'Concórdia Ltda., concessiorrária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
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Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
Concessionária de serviço de' radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
nº 5083 0.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itú
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Pau. (Processo
n2 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Libero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda curta, na cidade de São Paulo, Estado
de
São
Paulo
(Processo
n2
50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do
Rosário, concessionária de serviço d radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Bragança, Estado do Pará (Processo n2
50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural a voz do
São Francisco concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Petrolina. Estado de Pernambuco
(Processo nº 29103.000016/93).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços dc radiodifusão é regida pelas disposições contidas na
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decre-

Quarta-feira 18 50771

to nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto n2 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão e
submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84 inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei nº 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto nº 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo nº 5361 0.000148/94);
11. Radio Anhanguera S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto nº 37.338, de 13 de
maio de 1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de
21
de
março
de
1984
(Processo
nll
29670.000236/93);
111. Radio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto n2 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto n2 89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nº 29670.00041 0/93);
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IV. Radio Buriti Ltda., a partir de
de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A, pela Portaria MVOP nS! 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria n2 63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto n2 89 592, de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto n1l 93.576, de 13 de novembro de
1986. e transferida para a concessionaria de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nIl 29670.oo0455/93);
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1E de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nl! 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada
pelo Decreto nll 89.231 , de 22 de dezembro de 1983
(Processo nll 5071 0.000746/93);
VI. Radio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
111 de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nl! 668, de
24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decreto nll
91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nll 53
740.000026/94);
VIl. Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 111
de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n1l 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nll
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nll
53740.000002194);

VIII. Rádio Jaguariaiva Ltda., a partir de 111 de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaiva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto n2 850, de 6 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto n2 89.007, de
16 de novembro de 1983 (Processo nll
53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1li de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nIl 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nll
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nll 91.385, de 111 de julho de 1985
(Processo nll 291 03.000445/93);
.'
X. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 1li
de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio SIA, mediante Decreto
nIl 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes ltda., pelo Decreto nIl 82.788,

Outubro de 2000

de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nS! 91.386, de 1E de julho de 1985 (Processo
nQ 291 03.000444/93);
XI. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto n2 821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n·92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nll 291 03.000204/93);
XII. Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
12 de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto n2 402, de 31
de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nll
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nll 29
103.000028/93);
XIII. Radio Tamandare S/A, a partir de 111 de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto n2 27.634, de 27 de
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto nll
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo nll
29650.000014/93);
XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Uda., a partir de (2 de novembro de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto n2 43.901, de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nIl 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo" 291 03.000448/93);
XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda, a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nll
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto n2 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo n2 53770.000251/93);
XVI. S/A Radio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nll 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto n' 89.51 O, de
4 de abril de 1984 (Processo nº 50770.000119/93);
XVII. Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1Q de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Uda., mediante Decreto
nIl 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nll
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Deereto nº 88.581, de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo nll
50820.000624193);

XVIII. Rádio CulturaAm S/A, a partir de 1l!de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
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de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto n2 37.336, de 12
de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão
Cultura S/A, conforme Decreto nl! 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto n2 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo nº 50820.000633/93);
XIX. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto n2
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
n2 50830.001 000/93);
XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto n2
1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Deereto nº 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo nl! 50830.000940/93);
XXI. Radio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda, a partir de Iº de novembro de 1993, na cidade de
Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente
à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme
Decreto n222.387, de 31 de dezembro de 1946, renovada pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de
1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo n2 50830.000807/93);
XXII. Rádio Diario de Mogi Ltda., a partir de 1º
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
n2867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto n2 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo n2 50830.000097/93);
XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estad~ de São .P~ulo, out~rgada originariamente à RádiO e Televlsao Bandeirantes S/A, pelo
Decreto n2 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto n2 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria n2 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo n2 50830.000966/93)
Art. 22 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
I. Sociedade Radio Guaruja Ltda., a partir de 12
de novembro de 1993, n cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada- pelo Decreto n2
38.569, de 14 de janeiro d 1956, e renovada pelo De-
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n2 88.890,

ereto
de 19 de outubro de 1983 (Processo
n2 50820.000540/93);
11. Fundação Cásper Líbero, a partir de Iº de novembro de 1993, na cidade d São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de 30
de junho de 1952, e renovada pelo Decreto n2 91.747,
de 4 de outubro de 1985 (Processo nº
50830.000993/93).
Art. 3º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
I. Fundação Nossa Senhora Do Rosário, a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nº
91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo
Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo nº
50720.000226/93);
11. Fundação Emissora Rural a voz do São
Francisco, a partir de 11! de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto nº 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n2 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 291 03.000016/93).
Art. 42 A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 52 A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 62 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 29 de setembro de 2000; 1792 da Independência e 1122 da República.
Aviso n2 1. 712 - C. Civil.
Em 5 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasilia - DF.
Senhor Primeiro Secretário,
.
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que mencio-
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na, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
2

TVR N 330, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM NQ 1 419/00
•
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
conceuão da Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente outorgada à
Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, para
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 111 de novembro de 1993, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
(Às Comissões de Ciéncia e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Costituição e Justiça e de Redação (art. 54».
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicaçao Sampaio LtdA.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos fndios - AL (onda média);
2 - Rádio Anhangüera S/A, a parti r de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio RMera Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio
Difusora Brasileira SIA, a partir de 111 de maio de
1994, na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 111 de maio de 1994, !"la cidade de Apucarana - PR
(onda média);
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7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Curitiba PR
(onda média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média)'
. '
..
.
9 - Dlfusoras de Pernambuc? Ltda., ongJn~namente Empresa Jornal do ComércIo SIA, a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio SIA., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina - PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental Do
Recife Ltda., a partir de 111 de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Campos RJ (onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia SC (onda média);
18 - Rádio Cultura AM S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 111 de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis - SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1Ede novembro de 1993, na cidade de Campinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção De Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Itu - SP (onda média);
22 - Rádio Diario de Mogi Ltda., a partir de 1SI
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes SP (onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
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partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir
de 1Q de novembro de 1993, na cidade de FlorianópoIis - SC (ondas curtas);
25 - Fundação Cásper Libero, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP
(ondas curtas);
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, ori-ginariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 1!1 de maio de 1993, na cidade de Bragança PA (onda tropical); e
.
27 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina - PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000. - Marco Maciel.
EM Nº 370/MC
Brasilia, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos Indios, Estado de Alagoas
(Processo nll 53610.000148/94);
• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nº 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás (Processo nº 29670.0004 10/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nº 50710.000746/93); ,
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apu-
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carana, Estado do Parar:lá (Processo n2
53740.000026/94); ,
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná (Processo nº 53740.000002I94);
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná (Processo n!1 53740.000034I93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco (Processo n2
29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nQ 29 103.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nll
29103.000028/93);
f
• Rádio Tamandare S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco (Processo nº 29650.000014/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nQ 29103.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nQ
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de ,
Janeiro (Processo nll 50770.000119193);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda.,
Concessionáría de serviço de radiodifusão,
sonora em onda média, na cidade de Con-
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córdia, Estado de Santa Catarina (Processo
nIl 5082O.000624/93);
• Rádio Cultura AM S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000633193);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, E;stado de São Paulo (Processo nll
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Campínas Estado de São' Paulo (Processo nll
508sO.000940/93).

2 - Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços d radiodifusão
é regida
Lei n2 5.785, de
. pelas disposições contidas na
2
23 de Junho de 1972, e no Decreto n 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.
3 - Cumpre ressaltar que os pedidos foram
analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e
co~side~ados de acordo com os ?ispositi~os legais
aph~~vels~ demonstran.do possuir as_ entidades as
q~ahflcaçoes necessárias à renovaçao da concessao.
4 - Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n!l5.785, de 1972, e seu Regula2
mento" Decre~o n 88:066, ~e 1983, submeto o a~sunto a superior conslderaçao de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 311 do art. 223 da

• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cida-

.
.. .
Respeltosament~, - ~Imenta da Veiga, MInistro
de Estado das Comumcaçoes.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000

de de Itu, Estado de São Paulo (Processo
nIl 50830.000807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
nll 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis. Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Libero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade de São Paulo. Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000993193);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço d radiodifusão
sonora em onda tropical, na cidade de Bragança, Estado do Pará (Processo n2
50720.(00226193);

• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade d Petrolina. Estado de Pernambuco
(Processo nll 29103.000016/93).

Cosntituiçã~.

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, 33, § 311 , da Lei nº4.117, de 27
de agosto d~ 1962, e 6ll da Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62 , inciso I, do Decreto nQ 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 12 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
i - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos fndios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei nll 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto nll 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo n1l 5361 0.000148/94);
11 - Rádio Anhangüera S/A, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto nº37.338, de 13 de maio
de 1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de 21 de
março de 1984 (Processo nº 29670.000236193);
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111- Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nº89.534, de 9 de abril
de 1984 (Processo nº 29670.00041 0/93);
IV - Rádio Buriti Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A, pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria Nº63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto nº 89.592. de 27 de abril de
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto nº 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nº 29670.000455/93);
V - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Deereto nº48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo nº 5071 0.000746/93);
VI - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº
668, de 24 de novembro de 1958, e renovada pelo
Decreto nº 91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nº 53740.000026/94);
VII - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nº
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº
53740.000002194);

VIII- Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná, outorgada pelo Decreto nº850, de 6 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de novembro de 1983 (Processo nº 53740.000034/93);
IX - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A., mediante Decreto
nº 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guarapés Ltda., conforme Decreto nº
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nº 91.385, de 12 de julho de 1985
(Processo nº 291 03.000445/93);
X - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira,
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Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº 82.788.
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
2
Decreto ri 91.386, de 12 de julho de 1985 (Processo
nº 291 03.000444/93);
XI - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nº821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 291 03.000204/93);
XIII - Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402, de
31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);
XIII - Rádio Tamandaré S/A, a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº27.634, de 27 de
dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto nº
94.181, de 6 de abril de 1987 (Processo nº
29650.000014/93);
XIV - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nº 43.901, de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 29103.000448/93);
XV - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 53770.000251/93);
XVI - S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nº 89.510.
de 4 de abril de 1984 (Processo nº50770.000119/93);
XVII - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
nº47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nº
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Deereto nº 88.581, de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a con-
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cessionária de que trate este inciso (Processo. n12
50820.000624193);
XVIII - Rádio Cultura AM S/A, a partir de 111 de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada à
Rádio Anta Garibaldi S/A, pelo Decreto n2 37.336, de
12 de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A, conforme Decreto n12 77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto n2 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo n2 50820.000633/93);
XIX - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 111 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nll
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nIl 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
nll 50830.001 000/93);
XX - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1R de novembro de 1993, na cidade de Campínas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nR 1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Deereto nll 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo nIl 50830.ooo940/93);
XXI - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., a partir de 1li de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto n12 22.387, de 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo Decreto n"91.746, de 4 de outubro de
1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nIl 50830.000807/93);
XXII - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 111
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
n1l 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada peJo
Decreto nll 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo nI1 50830.ooo097193);
XXIII- Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo
Decreto nll 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nIl 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria nll 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo n!l50830.000966193)
Art. 211 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, ser direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas:
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1- Sociedade Rádio Guaruj~ ltda., a partir de 111
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nll
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo
Decreto nIl 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo n2 50820.ooo540/93);
II - Fundação Cásper Libero, a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, outorgada pelo pecreto nIl 31.057, de
30 de junho de 1952, e renovada pelo Decreto n12
91.747, de 4 de outubro de 1985 (Processo nll
50830.000993/93)
Art. 3 2 Fica renovada, por dez anos, a partir de
11l de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
1- Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir de 112 de maio de 1993, na cidade de Bragança,
Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio
Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto
n1l 91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo
Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo n"
50720.000226/931);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz Do São
Francisco, a partir de 111 de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto n1l 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n1l 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
nll 291 03.000016/93)
Art. 411 A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 511 A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3SI do art. 223 da Constituição.
Art. 611 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 1791l da Independência e 11211 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.
Aviso n!l1.712-C.Civil.

Em 5 de outubro 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 Excelentrssirno Senhor Vice-Presidente da República no alCIBf'-
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creio do cargo de Presidente da República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato canstante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova con~ssão das ~n~ida~es que menciona, ~!B ~xp!orar selVJÇOS de radlodifusao, e dá outras providencIas.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da

6 - Rádio Cultura de AptJcaraina ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média);

Casa Civil da Presidência da República.

8 - Rádio Jaguariaíva ltda., a partir de 1 de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);

TVR N2 331, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N5I 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 29
de setembro de 2000, que renova a concessão da Sociedade Rádio Guarujá LtcIa. para
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de
12 de novembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em ondas curtas, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa catarina.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54».
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo .223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio ltda., a
partir de 151 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos (ndios - AL (onda média);

2 - Rádio Anhangüera S/A, a parti r de 151 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 151 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Rádio Buriti ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 12 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão ltda., a
partir de 19 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG (onda média);

º

9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
1º de novembro d~ 1993, na cidade de PesqueiraPE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina - PE (onda média);

12 - Rádio Clube De Pernambuco S/A., a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 12 de maio
de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Campos RJ (onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural De Concórdia ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de ConcórdiaSC (onda média);
18- Rádio Cultura AM S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 12 de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis - SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba
- SP (onda média);

20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Cam:
pinas - SP (onda média);

21 - Rádio Emissora Convenção de Jtu S/C
ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A., a partir de J2 de novembro de 1993, na cidade
de Jtu - SP (onda média);
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22 -- Rádio Diario De Mogi LTDA., a partir de 1Q
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes SP (onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
24 - Sociedade Rádio (Iuarujá Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis SC (ondas curtas);
25 - Fundação Casper Líbero, a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas);
26 -- Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança PA (onda tropical); e
27 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de Iº de maio de 1993, na cidade de
Petrolina - PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000.- Marco Maciel.
EM Nº 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lecalidades e unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas
(Processo nº 53610.000148/94);
• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nº 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo n2 29670.oo04 10/93);
• Radio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nQ 29670.000455193);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
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Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Precesso nQ 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná (Processo nº 53740.0ססoo2194);
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná (Processo nº 53740.ססOO34193);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Limoeiro,
Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000444193);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
Sãe Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo n2 29103.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000028193);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco (Processo n2 29650.ססOO14/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo n2 29 103.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo nº
53770.000251/93);
• S/A Radio Tupi, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
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na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (Processo nº 50770.000119193);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radioolifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000624/93);
• Rádio Cultura AM SIA, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média,,{la cidade de Florianópolis,
Estado, de Santa Catarina (Processo nS!
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nll
50830.0p1oo0/93);
". Rádio Educadora de Campinas Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo (Processo n12
50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu

SIC Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
n2 50830.oo0.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo (Processo nll
50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo
nº 50820.000540/93);
• Fundação Cásper Líbero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (Processo nS! 50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
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50720.000226/93);
~
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade d Petrolina, Estado de Pemambuco (Pro1l
cesso n 29103.0ooo16193)
2 - Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei
n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.

3 - Cumpre ressaltar" que os pedidos foram
analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e
considerados de acordo com os dispositivos legais
aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as
qualificações necessárias à renovação da concessão.
4 - Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nll 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao § 32 do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova conce~são das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da
Constituição, 33, § 32, da Lei nº4.117, de 27 de agosto de
1962, e 6º da Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62, inciso I, cio Decreto n2
88.066, de 26 de janeiro de 1983, decreta:
Art. 12 Fica renovada a concessão das entída. des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
1- Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme Portaria Contei n2 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto n12 91.670, de 20 de se·
tembro de 1985, e transferida pelo decreto de 18 de

S0782 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo n1l 5361 0.000148194);
11 - Rádio Anhangüera S/A, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto n2 37.338, de 13 de maio
de 1955, e renovada pelo Decreto nl! 89.472, de 21 de
março de 1984 (Processo nl! 29670.000236/93);
111- Rádio Aiviera Ltda., a partir de 1I! de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nl! 926, de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nI!89.534, de9deabril
de 1984 (Procasso nQ 29670.00041 0/93);
IV - Rádio Buriti Ltda., a partir de 11! de maio de
1994, na cidade de 8io Verde, Estado de Goiás, outorga.ela originariamente à Rádio Difusora Brasileira S/A, pela
Portaria MVOP nSl 285, de 28 de maio de 1956, transferida para a Rádio Difu90ra de Rio Verde Ltda., mediante
Portaria nSl63, de 23 de abril de 1981, renovada pelo Deereto nl!89.592, de 27 de abril de 1984, transferida para a
Rádio Sudoeste AM Ltda., conforme Decreto nl! 93.576,
de 13 de noverrbro de 1986, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nSl29670.000455I93);
, V - Sociedade Mineira de Radiodifusão Uda., a
partir de 11! de novembro d 1993, na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto n5l 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nQ 89.231 , de 22 de dezembro de 1983 (Processo nQ 5071 0.000746/93);
VI- Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nll
6ôB, de 24 de novembro de 1958, renovada pelo Deereto nº 91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo
nQ 53740.000026194);
VII- Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
i Q de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nl! 719, de 2
de setembro de 1955, e renovada pejo Decreto nl!
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nll
53740.000002/94);
VIII - Rádio Jaguariafva Ltda., a partir de 11! de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariafva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 850, de 66 de
abril de 1962, e renovada pelo Decreto nI!89.007, de
16 de novembro de 1983 (Processo n2
53740.000034193);
IX - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Esta·
do de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nIl 38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
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Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto n2
82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nl! 91.385, de 12 de julho de 1985
(Processo nl!291 03.000445/93);
X - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
11! de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nl! 27.901 , de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Uda., pelo Decreto nI!82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto n5l 91.386, de 12 de julho de 1985 (Processo
n12 291 03.000444/93);
XI - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nl!821 , de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nl! 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nl! 291 03 .000204/93);
XII- Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir
de 11! de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nl! 402, de
31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nl!
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo n2
29103.000028/93);
XIII - Rádio Tamandaré S/A, a partir de 11! de
maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nIl 27.634, de 27 de dezembro de 1949, e renovada pelo Decreto nº 94.181 ,
de 6 de abril de 1987 (Processo nI!29650.000014193);
XIV - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Uda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nl! 43.901, de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto n1l 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 29103.000448/93);
XV - Rádio Cultura Fluminense Uda., a partir de
1li de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nl!
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto n!l91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 53nO.OO0251/93);
XVI - S/A Rádio Tupi, a partir de 1li de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nl! 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nl! 89.510,
de 4 de abril de 1984 (Processo n2 50770.000119/93);
XVII - Rádio Rural de Concórdia Uda., a partir
de /51 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
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à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
nº47.807, de20defevereirode 1960, transferida para
a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nll
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Deereto nl! 88.581, de 2 de agosto de 1983, e transferida
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo nº
50820.000624/93);
XVIII- Rádio Cultura A.M S/A, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada a
Rádio Anta Garibaldi S/A, pelo Decreto nº 37.336, de
1º de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A, conforme Decreto nº77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de
16 de novembro'de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo decreto de 17 de
julho de 1995 (Processo nº 50820.000633/93);
XIX - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nl!
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nI!39.472, de 21 de março de 1984 (Processo
nl! 50830.001000/93);
XX - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nI!1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Decreto nl! 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo nl! 50830.000940/93);
XXI - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto nl! 22.387, de 31 de dezembro de
1946, renovada pelo Decreto nº91.746, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de 1996, para a concessionária de que trata este inciso (Processo nl! 50830.000807/93);
XXII - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1I!
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto nº91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo nI!50830.000097/93);
XXIII - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.,
a partir de lI! de novembro de 1993, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A,
pelo Decreto nl! 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de
1985, e autorizada a mudar a sua denominação so-
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cial e tipo societário para a atual, conforme Portaria
nº 43, de 4 de fevereiro de 1987 (Processo nº
50830.000966/93);
Art. 211 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, se direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas:
I - Sociedade Rád 'l Guarujá Ltda., a partir de
1I! de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nl! 33.569, de 14 de janeiro e 1956, e renovada
pelo Decreto nl! 88.890, de 19 de outubro de 1983
(Processo nl! 50820.000540/93);
11 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 11! de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nl! 31.057, de
30 de junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº
91.747, de 4 de outubro de 1985 (Processo nl!
50830.000993/93)
Art. 31! Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
I - Fundação Nossa Senhora do Rosário, a
partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado do Pará, outorgada originariamente à
Rádio Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo
Decreto nº 91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nl!
50720.000226/93);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto nº 820, de 2 de abril de 1962, e renovada
pelo Decreto nl! 92.776, de 12 de junho de 1986
(Processo nl! 291 03.000016/93);
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão, cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 51! A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 31! do art. 223 da Constituição.
Art. 61! Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 1791! da Independência e 11211 da República. - FERNANDO

HENRIQUE CARDOSO.

50784 Quarta-feim 18

Aviso

n1l

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

1.712-e. Civil
Em 5 de outubro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretario da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR NR 332, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM NR 1.419/00
Submete à apreciação do COng.....
80 Nacional o ato con8tante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
conceaaão da Fundaçio Cá8per Libero
para explorar, pelo prazo de dez anos, a
partir de 1Q de novembro de 1993, aem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas, na cidade de 860 Paulo, Estado de 810 Paulo.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54»
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 311 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 111 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos rndios - AL (onda média);
2 - Rádio Anhangueira S/A, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
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3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 1Q de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Juiz de
Fora - MG (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1Q de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1Q
de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);
9 - Difusoras de Pernambuco I:..tda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
112 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Petrolina - PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 1Q de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 112 de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1Q de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
III de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 1g de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de ConcórdiaSC (onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 111 de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis. (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 111 de novembro de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);

se
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20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Campinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A., a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Itu - SP (onda média);
22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1Q
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP
(onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
24 - Socie~ade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1Q de novembro de 1993 na cidade de Florianópolis SC (ondas curtas);
,
25 - Fund~ção Cásper Libero, a partir de 1º de
novembro de 1993 na cidade de São Paulo - SP (ondas curtas)'
'
,
_
, .,
26 - Fundaçao Nossa Senhora do RosariO, Orl..
t R ' d' Ed
d
d B
Ltd
gmarlamen e a 10
uca ora e ragança
a., a
· de 1°d
'd e 1993,naCI'dade de Bragançapa rtIr
- e maio
PA (onda tropical)' e
,_
.
_
27 - Fundaçao Emissora Rural a Voz do Sao
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petroli~~ - PE (onda tropical)..
Braslha, 5 de outubro de 2000. - (ASSinatura)
EM nº 370 /MC
Brasília,14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
inclusão projeto de decreto que trata dá renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas
(Processo nQ 53610.000148/94);
• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de serviço - de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nQ 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº 29670.0004 10/93);
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• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº 29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nQ 5071 0.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000026/94);
,. ~~dio Cida~e de Curi~ib~ Lt~a., conceSSlonarla de serviço de radlodlfusao sonora em ~nda média, na, cidade de Curitiba~
Estado
do
~arana
(Processo
n
53740.000002194),
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
éd'"d d d J
.,
Et d d
m la, na CI a e e aguanalva, s a o o
P ' (P
º 53740 OOOO~Al93)'
arana D'frocesso dn P
. b u <Ltd
tf;,
.• ,1 ,usoras ~ ernam .uc~ _a., concesSIOl')arla de serviço de radlOdlfusao sonora em onda media na cidade de Limoeiro
Estado de Pern~mbuco (Processo n~
29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço d radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco (Precesso nº 29 103.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco (Processo nº 29650.000014/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Recife, Estado de Pernambuço (Processo nº 29 103.000448/93);
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• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo n2

53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (Processo n2 50770.000119I93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo n2

50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nll

50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nQ

50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
n2 5083O.0oo940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo

nll 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo nQ

50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
nQ 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo n2

50820.000540/93);
• Fundação Cásper Libero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
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curta, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo (Processo n2 50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Bragança, Estado do Pará (Processo nº

50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade d Petrolina, Estado de Pernambuco (ProQ
cesso n 29103.000016193).
2 - Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei nº
5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3 - Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4 - Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto n2 88.066, de 1983, submeto o assunto
à superior consideração de Vossa Excelência para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao § 31l do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dà outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 32 , da Lei n2 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62 da Lei nQ 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6 1l, inciso I, do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983.
Decreta:
Art. 12 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 111 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos fndios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
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denominada Sampaio Rádio e Televisão Uda., conforme Portaria Contei nl! 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto nº 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo n253610.000148/94);
/1_ Rádio Anhangüera S/A a partir de 12 de no.
~em bro de 1993, na cidade deI!Goranra, Estado de G?lás, outorgada pelo Decreto n 37.3~8 de 13 de maio
de 1955, e renovada pelo Decreto n- 89.472 de 21 de
março de 1984 (Processo nº29670.oo0236193):
111- Rádio Riviera Ltda., a partir de lI! de nóvembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de 1962
e renovada pelo Decreto nl! 89.534 de 9 de abril de
1984 (Processo nº 29670.00041 0/93);
IV - Rádio Buriti Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
SIA, pela Portada MVOP nº 285, de 28 ele maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nl!63 de 23 de abril de 1981
renovada pelo Decreto nº 89.592, de 27 de abril d~
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto nl! 93.576, de 13 de novembro de
1986 e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nº 29670000455/93):
V -Sociedade Mineira de Rádiodifusão Ltda., a
partir de lº de novembro d 1993, na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 48.089, de 8 de abril de 1960 e renovada pelo
Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo nº 5071 0.000746/93);
VI - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1Q de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº
668, de 24 de novembro de 1958, e renovada pelo
Decreto nI!91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nº 53740.000026/94),
o VII:- Rádio Cidade ,de Curitiba L~~a., a partir de
1- de ~alo de 1994, na Cidade ~e CUrltlba~ Estado do
Parana, outorgada pela Partaria MVOP n- 719, de ~
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto n90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº
53740.006002194);
VIII- Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1l! de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná, outorgada pelo Decreto nl! 850, de 6 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de novembro de 1983 (Processo nº 53740.000034/93);
IX - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
'A

,
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nI!38.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes Uda., conforme Decreto nº
82.789, de 4 de dezembro "de 1978, e renovada e
t~ansferida para a cooncessionária de que trata este inCISO pelo Decreto n- 91.385, de 1º de julho de 1985
(processo ~º 29103.000445/93);
,
X
Dlfusoras
de
Pernamb~co
Ltda.,
a
partlr.de
12 de novembro de 1993, na cIdade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nl! 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Uda., pelo Decreto nº82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Dl!ecreto n1!91.386, de 1º de julho de 1985 (Processo
n 29103.000444/93);
?<I - Fund~ção Emissora Rural a Voz do São
FranCISco, a p~rtlr de 1º de novembro de 1993, ~a cidade de Petrohna, Estado ~o Pernambuco, mediante
Decreto n:821 , de 2 de abril ~e 1962, e renovada pelo
D:creto n 92.775, d~ 12 de Junho de 1986 (Processo
n 291 03.0602~4/93),
X/I- RádiO Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 1Q de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402, de
31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29163.000028/93);
XIII - Rádio Tamandaré S/A, a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Recife, Est~dodePernambuco, outorgada pelo Decreto nº 27.634, de 27 de dezembro de.1949, e renovada pelo Decreto nº 94.181 ,
de 6 de abril de 1987 (Processo nº29650.000014/93),
XIV - Sociedade Rádio Émissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1I! de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nl! 43.901 , de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto n290.418, de 8 de novembro de
. !\,
1984 (Processo nI!29103.000448/93),
XV - Rádio Cultura Fluminense Ltda. a pal-tir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Ca~pos, Ê-stado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto' nº
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nl! 91.750, de 4 de outubro ,de 1985 (Processo nº 53770 000251/93)'
.
.
,
I
XVI- SIA Rádio Tupi, a partir ,de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, pstado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo D~creto nl! 89.510,
de 4 de abril de 3984 (Processo nº50770.000119/93);
XVII- Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir
de 1 de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina. originariamente outorgada
à RádiO Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
n2 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para

º
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a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nll
36.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Deereto nll 88.581, de 2 de agosto. de 1983, e transferida
eonf?rme .Decreto de 25 de maIo.de. 1999 para a con~
cessionária deque trate este IncIso ( rocesso n
50820.000624193);
XVIII- Rádio Cultura Am S/A, a partir de 1li de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina originariamente outorgada à
Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto n2 37.336, de
12 de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A, conforme Decreto n1l 77.627, de 9 de
março de 1976,' renovada pelo Decreto nll 89.007, de
16denovembrode 1983, etransferidaparaaconcessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 199? (Processo n!2 50820.000633193); .
XIX - RádIO Cultura de Ara~atuba Ltda., a partIr
de 1li de nove!!'bro de 1993, na Cidade de Araçatuba,
Estado de Sao Paulo, outorgada pelo Decreto nll
33086 de 12 de outubro de 1955 e renovada pelo
D~cret~ n2 89.472 de 21 de março de 1984 (Processo
nll 50830.001 000193);
XX - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
n2 1.238, de 25 de junho de 1962. e renovada pelo Deereto n2 93.261, de 17 de setembro de 1936 (Processo n2 50830.ooo940/93);
XXI - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., a partir de 1li de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto n1l 22.387, de 31 de dezembro de 1946,
renovada pelo Decreto nl/91 ,746, de 4 de outubro de
1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo n2 50830.oo0807/93);
XXII - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 12
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
n2 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto n1l 91.748, de 4 de outubro de 1935 (Processo n1l 50830.000097/93);
XXIII - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio e Televisão. Bandeirantes S/A, pelo
Decreto nll 1.229, de 25 de Junho de 1962, renovada
pelo Decreto n2 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
societário para a atual, conforme Portaria n2 43, de 4
de fevereiro de 1987 (Processo nº 50830.000966/93).
Art. 2Q Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, ser direito de

p
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exclusividade, peJo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas:
1_ Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 1li
de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina outorgada pelo Decreto nll
385 9 d 14 d'
. d' 1956
d
I O
. 6 ~ e
e Janeiro e
.e renova a pe o ec~eto n 88.890, de 1~ de outubro de 1983 (Processo
n 50820.000540/93),
11 - Fundação Cásper Líbero, a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto n1l 31.057, de
30 de junho de 1952, e renovada pelo Decreto n2
91.747, de 4 de outubro de 1985 (Processo nll
50830.000993/93).
Art. 32 Fica renovada, por dez anos, a partir de
12 de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade serviço de radiodifusão so.

'

nora em onda tropical:
1- Fundação Nossa Senhora Do Rosário, a partir de 12 de maio de 1993, na cidade de Bragança,
Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio
Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo ~ecreto
nº91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo
Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo n2
50720.000226/93),
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de maio de 1993, na cidade de PetroJina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto n2 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nIl 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
n2 291 03.000016/9).
Art. 411 A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 511 A renovação da concessão somente produzirà efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3!l do art. 223 da Constituição.
Art. 62 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 1792 da Inde·
pendência e 1122 da República. - Fernando Henrique.
Aviso nº 1.712 _ C. Civil
Em 5 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dà outras providências".
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da Casa
Civil da Presidência da República.
TVR NlI 333, DE 2000

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM NIl 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a _
concessão da Fundação Nossa Senhora
do Rosário, originariamente outorgada à
Rádio Educadora de Bragança Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, a
partir de 1li de maio de 1993, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na cidade de
Bragança, Estado do Pará.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54».
,(

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do 'artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do decreto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos Índios - AL (onda média);
2 - Rádio Anhangüera S/A., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
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4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A., a partir de 12 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG. (onda média);
6 - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1 de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
1!! de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro - PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora, Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Petrolina - PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife - PE
(onda média);
13 - Rádio Tamandaré S/A., a partir de 12 de
maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 12 de novembro dc 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A. Rádio Tupi, a partir de 12 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);
17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de ConcórdiaSC (onda média);
18 - Rádio Cultura Am. S/A., originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A., a partir de 1li de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis - SC (onda média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
2
de 1 de novembro de 1993, na cidade de AraçatubaSP (onda média);
20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda", a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Campinas - SP (onda média);

º
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21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C.
dia, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº 29670.000455/93);
ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção de
Itu S/A., a partir de 111 de novembro de 1993, na cida• Sociedade Mineira de Radiodifusão
de de Itu - SP (onda média);
Ltda., concessionária de serviço de radiodi22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 111 de
fusão sonora em onda média, na cidade de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes - SP
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Pro(onda média);
cesso nIl 50710.000746/93);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., origi• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
nariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
sonora em onda média, na cidade de Apupartir de 111 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
carana, Estado do Paraná (Processo nm
24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., con111 de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis SC (ondas curtas);
cessionária de serviço de radiodifusão sono25 - Fundação Cásper Lfbero, a partir de 111 de
ra em onda média, na, cidade de Curitiba~
novembro de 1993, na cidade dc São Paulo - SP (onEstado
do
Parana
(Processo
ndas curtas);
53740.oo~2194); "
,
26 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, ori. • RádiO, Jaguanal~a ,Ltd~., concessloginariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
nána de S~rvIÇO de ~adlodlfusao sonor~ ,em
partir de 111 de maio de 1993, na cidade de Bragança _
onda médIa, na Cidade de Jaguanalva~
PA. (onda tropicaJ); e
Estado
do
Paraná
(Processo
n
27 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
53740.c)~0034/93);
Francisco, a partir de 111 de maio de 1993, na cidade
,• Dlf.usoras d~ Pernamb,uc? Lt~a., conde Petrolina _ PE (onda tropical).
cesslonána de se~lço de. radlodlfus~o so~o.
, r a em onda média, na Cidade de LimoeIro,
Brasflla, 5 de outubro de 2000. - (entra asslnaEstado de Pernambuco (Processo nº
tu ra.)
29103.oo0445/93};
EM. nll 370/MC
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonoBrasflia, 14 de setembro de 2000
ra em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nll
Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
29103.000444/93);
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
• Fundação Emissora Rural a Voz do
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
São
Francisco, concessionária de serviço
concessões, outorgadas ás entidades abaixo relaciode
radiodifusão
sonora em onda média, na
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas locidade
de
Petrolina,
Estado de Pernambuco
calidades e unidades da Federação indicadas:
(Processo nll 291 03.000204/93);
• Empresa de Comunicação Sampaio
• Rádio Clube de Pernambuco S/A.,
Ltda., concessionária de serviço de radiodiconcessionária de serviço de radiodifusão
fusão sonora em onda média, na cidade de
sonora em onda média, na cidade de ReciPalmeira dos rndios, Estado de Alagoas
fe, Estado de Pernambuco (Processo nll
(Processo nQ 53610.000148/94);
29103.000028193);
• Rádio AnhagOera S/A., concessioná• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
ria de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
onda média, na cidade de Recife, Estado de
de Goiás (Processo nll 29670.000236/93);
Pernambuco
(Processo
nº
29650.000014/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
• Sociedade Rádio Emissora Contimédia, na cidade de Goiânia, Estado de Gonental do Recife Ltda., concessionária de
iás (Processo nll 29670.000410/93);
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Per• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
nambuco (Processo nll 291 03.000448193);
serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
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• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (IProcesso n2
53770.000251/93);
• S/A. Rádio Tupi, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro (Processo n2 50770.0001
19/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am. S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000940/93);
• ,Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C. Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
nIl 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda rnédia, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo n2
50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço d radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Pau! (Processo
nll 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., con·
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo nl!
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Líbero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora, em onda
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curta, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo (Processo n!! 50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Bragança, Estado do Pará (Processo nll
50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo nll 291 03.000016/93).
2 - Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei n2 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto n2 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.
3 - Cumpre ressaltar que os pedidos foram anaIisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4 - Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n2 5.785, de 1972, e seu Regulamenta, Decreto nll 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca·
put, da Constituição, 33, § 32, da Lei n2 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 611 da Lei nll 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 611, inciso I, do Decreto nl! 88.066, de 26 de janeiro de 1983.
Decreta;
Art. 19 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1!! de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos fndios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão ltda., con-
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forme Portaria Contei 131, de 25 de novembro de
1964, renovada pelo Decreto nº 91.670, de 20 de setembro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de
julho de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo nll 53610.000148/94);
11_ Rádio Anhangüera S/A. a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de G~iânia, Estado de GoiAs, outorgada pelo Decreto n2 37.338, de 13 de maio
de 1955, e renovada pelo Decreto n1l 89.472, de 21 de
março de 1984 (Processo n1l29670.000236/93);
111_ Rádio Riviera Ltda. a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de G~iânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nll 926 de 27 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto' n2 89.534, de 9 de
abril de 1984 (Processo n229670.000410/93);
IV - Rádio Buríti Ltda., a partir de 12 de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente a Rádio Difusora Brasileira
S/A., pela Portaria MVOP n1l 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Dífusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria n1l 63, de 23 de abril de 1981
renovada pelo Decreto nll 89.592, de 27 de abril d~
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM. Ltda.,
conforme Decreto nll 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo n2 29670.oo0455/93);
V - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Deereto n248.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto n289.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo nll 50710.ooo746/93);
VI- Rádio Cultura de Apucarana ltda., a partir
de 1SI de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n2
668, de 24 de novembro de 1958, renovada pelo Deereto n291.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo
nll 53740.000026194);
VII - Rádio Cidade de Curitiba ltda., a partir de
11! de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nl! 719, de 02
de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nll
90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nl!
53740.00000~);.
.
VIII- RádIO Jagu~nafva ltda., a ~rtlr de 111 de novembro de 1993, na cidade de Jaguanafva, Estado do
Paraná, outorgada pelo Decreto n285O, de 6 de abril de
1962 e renovada pelo Decreto nO 89 007 de 16 d
vembro de 1983 (Processo nll53740.00Ó034I93); e noIX - Difusoras de Pernambuco Ltda. a partir de
12 de novembro de 1993~a cidade de Lim~iro, Estado de Pernambuco, \i originariamente outorgada à
Empresa Jornal. do Comércio S/A., mediante Decreto
n238.564, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a
Emissoras Guararapes ltda., conforme Decreto nO

Outubro de 2000

82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e
transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto nll 91.385, de 1º de julho de 1985
ll
(Processo n 291 03.000445/93);
X - Difusoras De Pernambuco ltda., a partir de
1" de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
1l
n 2,7.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto n1l82.7~8,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a co~cessionária ~e q~e trata este inciso pelo
Decreto
n 91.386, de 1 de Julho de 1985 (Processo
2
n 291 03.000444/93);
~I - Fund~ção Ellmissora Rural a Voz do Sã~
FranCISCo, a p~rtlr de 1 de novembro de 1993, na CIdade de ~etrohna, Estado ~o Pernambuco, mediante
Decreto n 821, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Il
Decreto n 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
1l
n 291 03.000204/93);
XII - Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir
de 111 de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nll 402, de
31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nSl
89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nll
29103.000023193);
XIII- Rádio Tamandaré S/A, a partir de 1º de maio
de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco,
outorgada pelo Decreto nll 27.634, de 27 de dezembro
de 1949, e renovada pelo Decreto nll94 131, de 6 de
2
abril de 1987 (Processo n 29650.000014/93);
XIV - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife ltda., a partir de 1S1 de novembro de 1993 na
cidade de Recife Estado de Pernambuco outorg~da
pelo Decreto nll 43.901 de 13 de junho de' 1958 e renovada pelo Decreto n~ 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nSl 29103 000448/93)'
. ,
XV - Rádio Cultura Fluminense ltda., a partir
11
de 1 de no~embro de ,1993, na cidade de Campos,
ll
Estado do RIO de Janeiro, outorgad~ pelo Decreto n
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto n1l 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nI!53770.006251/93);
XVI- S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro outorgada pelo Decreto nll 29 238 de 29 de
.
, '
.
,
Janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nO 89.510,
ll
de 4 de abril d~ 1~84 {Processo n ~0:70.000119/93?;
XVII - Radlo Rural de Concordla ltda., a partir
de 1° de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto
nl! 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida
para a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nll
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86.269, de 6 de agosto de 1931, renovada pelo DeArt. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
creto nº 88.581 , de 2 de agosto de 1983, e transferida
de ?xc,lusi~idade, pelo prazO'de dez anos, serviço de
conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate este inciso (Processo n!!
radlodlfusao sonora em ondas curtas:
50820.000624/93)'
1- Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 1º
, "
.
de
novembro
de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
XVIII - Radlo Cult~ra Am S/A, ~ partir ~e 12 de
novembro de 1993, na cidade de Flonanópolls, Esta38.569, de 14 de janeiro d 1956, e renovada pelo Dedo de Santa Catarina, originariamente outorgada à
creto nº 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo
n2 50820.000540/93);
Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto n2 37.336, de
\I - Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de
12 de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A, conforme Decreto nQ 77.627, de 9 de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado
março de 1976, renovada' pelo Decreto nº 89.007, de
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a conces30 de junho de 1952, e renovada pelo Decreto n:
sionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
91.747, de 4 de outubro.. de 1985 (Processo n50830.00099~/93).
de julho de 1995 (Processo nSl 50820.000633/93);
, .
, A r t . 32 Fica renovada, por dez anos, a partir de
XIX - Radlo Cultura de Ara~atuba Ltda., a partir
1º de maio de 1993, a concessão para explorar sem
de 1º de novembro de 1993, na Cidade de Araçatuba,
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
I - Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
Decreto n2 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado
nQ 50330.001000/93);
do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora
XX - Rádio Educadora de Campinas Ltda. a
de Bragança Ltda., renovada pelo ,Decreto nº 91.744,
.
o
"
de 4 de outubro de 1985, e transfenda pelo Decreto de
p~rtlr de 1- de nove~bro de 1993, na Cidade de Cam23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que trap~nas, Estado de Sa,o Paulo, outorgada pelo Decreto
ta este inciso (Processo nº 50720.000226/93);
n- 1.238, de 25 de Junho de 1962, e renovada pelo
11 _ Fundação Emissora Rural a Voz do São
Decreto nº 93.261 , de 17 de setembro de 1986 (ProFrancisco a partir de i!! de maio de 1993 na cidade
cesso nº 50830.000940/93);
de Petroli~a, Estado de Pernambuco, out~rgada pelo
XXI - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C.
Decreto n2 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
Decreto nº 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
Sl
n 291 03.0~0016/93). _
.
. . _
de Itu, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de \tu S/A conArt. 4- A exploraçao dOfservlço de radlodlfusao,
cujas con,cessães ,s~o renov~d.as por este Decr?to,
forme Decreto nº22.387 de 31 de dezembro de'; 946
.
' li
'
reger-se-a pelo Codlgo BraSileiro de TelecomunJcarenovada pelo D,ecreto n 91.746, de 4 de outubro de
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.
1985, e transfenda p~lo ~~creto de 9 de ago~to .de
Art. 5º A renovação da concessão somente produ1996, para ~ concesslonana de que trata este InCISO
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Naci(Processo n- 50830.000807/93);
onal, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
XXII- Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 12
Art. 62 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Brasília, em 29 de setembro de 2000; 179º da
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Independência e 112º da República. - FERNANDO
Decreto nº 91.748, de 4 de outubro de 1985 (ProcesHENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.
so nº 50830.000097/93);
Aviso nº 1.712 - C. Civil
XXIII - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
Em 5 de outubro de 2000
partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de São
A Sua Excelência o Senhor
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariaDeputado UBIRATAN AGUIAR
mente à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., pelo
2
Primeiro-Secretário da Câmarra dos Deputados
Decreto n 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada
Brasília - DF
pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
Senhor Primeiro-Secretário,
autorizada a mudar a sua denominação social e tipo
Encaminho a essa Secretaria mensagem do Excesocietário para a atual, conforme Portaria nº 43, de 4
lentíssirno Senhor Vice-Presidente da República no exerde fevereiro de 1987 (Processo nº 50830.000966/93);
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creio do cargo de Presidente da República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato ecnstante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que "Ren~
va concessão das entidades que mencioná para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR Ni 334 DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.419/00
Submete à apreciação do Congresso Nacic;mal o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
conc888io da Fundaçio Emissora Rural
a Voz do São Francisco para explorar,
pelo prazo de dez anos, a partir de 1SI de
maio de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical, na cidade de Petrollna,
Estado de Pernambuco.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia; CQmunicação e Informática; e de Cons~
tituiçã, e Justiça e de Redação (art. 54»
Senhor~

Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 311 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom~
panhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De~
ereto de 29 de setembro de 2000, que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências."
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 1" de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos índios - AL (onda média);
2 - Rádio Anhangüera S/A, a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda
média);
3 - Rádio Riviera Ltda., a partir de 1" de novembro
de 1993, na cidade de Goiânia - GO (onda média);
4 - Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 111 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde - GO (onda média);
5 - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1" de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora - MG (onda média);
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6 - Rádio Cultura de Apucarana ltda., a partir
de I" de maio de 1994, na cidade de Apucarana - PR
(onda média);
7 - Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 1"
de maio de 1994, na cidade de Curitiba - PR (onda
média);
8 - Rádio Jaguaríaíva Ltda., a partir de I" de n~
vembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva - PR
(onda média);
9 - Difusoras de Pernambuco Ltda., originaria~
mente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de limoeiro - PE
(onda média);
10- Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
12 de novembro de 1993, na cida.cie de Pesqueira PE (onda média);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1" de novembro de 1993, na cidade de Petrolina - PE (onda média);
12 - Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir
de III de maio de 1993, na cidade de Recife - PE (onda
média);
13 - Rádio Tamandaré S/A, a partir de 12 de maio
de 1993, na cidade de Recife - PE (onda média);
14 - Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Recife - PE (onda média);
15 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
111 de novembro de 1993, na cidade de Campos - RJ
(onda média);
16 - S/A Rádio Tupi, a partir de 111 de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);

17 - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir
de III de novembro de 1993, na cidade de Concórdia
- SC (onda média);
18 - Rádio Cultura Am S/A, originariamente
Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 111 de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis - SC (onda
média);
19 - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba - SP (onda média);

20 - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1g de novembro de 1993, na cidade de
Campinas - SP (onda média);
21 - Rádio Emissora Convenção de Itu S/C
Ltda., originariamente Rádio Emissora Convenção
de Itu S/A, a partir de 1Q de novembro de 1993, na
cidade de Itu - SP (onda média);
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22 - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 12
de maio de 1~93, na cidade de Mogi das Cruzes SP (onda média);
23 - Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo - SP (onda média);
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Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Processo nº 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo n2
53740.000026/94);

, • ~~dio Cida~e de Cu~i~ L~da., concesslonana de selVlço de radlodifusao sonora
em onda média, na cidade de Curitiba, Estado
_'
•
2
do Paraná (Processo nº 53740.000002194);
25 - Fundaçao Cás~er Líbero, ~ partir de I de
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionánovembro de 1993, na Cidade de Sao Paulo - SP
ria de serviço de radiodifusão sonora
d
em on a
(ondas curtas)'
, _
, .,
média, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
. .26 - Fundaç~o Nossa Senhora do RosariO, onParaná (Processo nº 53740.000034193)'
gmanamente RádiO Educadora de Bragança Ltda., a
.
'
,• ~If.usoras d~ Pernamb,uc~ Lt~a., conpartir de 12de maio de 1993, na cidade de Bragança _
PA (onda tropical)' e
cesslonana de serviço de radlodlfusao sono,_
,
_
ra em onda média, na cidade de Limoeiro,
~7 - Fund~çao oEmlss~ra Rural a Voz, do Sao
Estado de Pernambuco (Processo n2
Franc~sco, a partir de 1- de.maio de 1993, na Cidade de
29103.000445/93)'
Petrohna - PE (onda tropical).
,
'
,,
. •Dlfusoras de Pernambuco Ltda., conces sana
'Ion"
de serviço
' de rad'10d'fI usao
- sonoBraslha, 5 de outubro de 2000.- Marco MaCiel.

24 - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993 na cidade de Florian6polis - se (ondas curtas)' '

EM nº 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de decreto que trata da renovação de concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas,
para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e
Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas
(Processo n2 53610,000148/94);
• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo nº 29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº 29670.0004 10/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº 29670.000455/93),
.
• Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de

ra em onda média, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco
(Processo n2 291 03.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº 29650.000014/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé-·
dia, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº 29103.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro (Processo n2
53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
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na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (Processo nll 5OnO.OOO119193);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina (Processo ri ll
50820.000624/93);
• Rádio Cultura Am S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina (Processo nll
50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nll
50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo
n" 50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu
S/C Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo (Processo
n" 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo (Processo n"
50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda., concessionária de serviço radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
n" 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo n2
50820.000540/93);
• Fundação Cásper Libero, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (Processo rP 50830.000993(93);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço radiodifusão
sonora em onda tropical, na cidade de Bragança, Estado do Pará (Processo n"
50720.006226/93);
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• Fundação Emissora Rural a Voz do
São Francisco, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical. na
cidade de Petrolina Estado de Pernambuco
(Processo nº 291 03.000016/93);
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto n2 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério consideradas de acorda com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n"5.785, de 1972, e seu Regulamenta, Decreto nS! 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84. inciso IX'. e 223. caput, da
Constituição, 33, § Sll. da Lei n1l 4.117. de 27 de agosto de
1962. e 6S! da Lei nll 5.785. de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62, inciso I.do Decreto n"
88.066. de 26 de janeiro de 1983.
Decreta:
Art. 1" Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pela prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I - Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1li de maio de 1994, na cidade de Palmeira dos
fndios, Estado de Alagoas, outorga~ originariamente à
Rádio Educadora sampaio Ltda., atualmente denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., ,conforme Portaria Contei nll 131, de 25 de novembro de 1964, renovada pelo Decreto nll 91.670, de 20 de setembro de 1985,
e transferida pelo Decreto de 18 de julho de 1997, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo nll
53610.000148194);
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11 - Radio Anhangüera S/A, a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nl!37.338, de 13 de maio de
1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo nº 29670.000236/93);
11I- Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de 1962.
e renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril de
1984 (Processo nº 29670.000410/93);
IV - Rádio Buriti Ltda., a partir de 1l! de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira
S/A, pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de
1956, transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde
Ltda., mediante Portaria nº63, de 23 de abril de 1981,
renovada pelo Decreto nll 89.592, de 27 dc abril dc
1984, transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda.,
conforme Decreto nº 93.576, de 13 de novembro de
1986, e transferida para a concessionária de que trata
este inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo nº 29670 000455/93);
V - Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda. a
partir de 1l! de novembro de 1993, na cidade de J~iz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Deereto nº 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada
pelo Decreto nº 89.231 , de 22 de dezembro de 1983
(Processo nº 5071 0.000746/93);
V - Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n'
668 de 24 de novembro de 1958 e renovada elo
,
l!
,p
Decreto n 91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nl!53 740.000026/94);
..
..
.
l!
RádiO Clde:de de Curitlb.~ Ltda., a partir de 1
de maio de 1994, na clda~e de CUritl~, Estaldo do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n 719, de 02 de setembro de 1955, e renovada pelopecreto nl!90.278, de 3
de outubro de 1984 (Processo n-5374O.000002l94);
VIII- Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade, de Jaguariaíva, Estado do
Paraná, outorgada pelo Décreto nº850, de 06 de abril de
1962, e renovada pelo Decr~to n2 89OO7, de 16 de novembro de 1983 (Processo nº 53740.ססOO34193);
IX - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 1l!
de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado de
Pernambuco. originariamente outorgada à Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto nº 38.564, de 13
de janeiro de 1956, transferida para a Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nl!82.789, de 4 de dezembro de 1978, e renovada e transferida para a concessio-

Y"-
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nária de que trata este inciso pelo Decreto nº 91.385,
de 1º de julho de 1985 (Processo nº 291 03.000445/93);
X - Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada á
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nl! 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº 82.788,
de 4 de dezembro de 1918, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Doecreto nl! 91.386, d~ 1º de julho de 1985 (Processo
n- 291 03.000444/93),
XI - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a p~rtir de 1º de novembro de 1993, ~a cidade de Petrohna, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nº321, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nll 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 291 03.000204/93);
XII- Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir de
1º de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402, de 31 de
outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº 89.778, de
13 de junho de 1984 (Processo n2 291 03.000028/93);
XIII- R~dioTamanda~é S/A, a partir de 1º de maio
. de 1993, na Cidade de R~clfe, Estado de Pernambuco,
outorgada pelo Decreto n- 27.634, de 27 de dezembro
de ~ 949, e renovada pelo Decreto nº 94.181, de 6 de
abril de 1987 (Processo nº 29650.000014/93);
. XIV -Socieda.de Rádio Emissora Continental do
~eclfe Ltda., a.partlr de 12 de novembro de 1993, na
Cidade de Rec~e, Estado de Per~ambuco, outorgada
pelo Decreto n- 43.901, de 13 de Junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
n' 29163 000448/93)'
1984 (P
roce~s~
'.
'
XV - Radlo Cultura Fluminense Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nl!
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº91 .750, de 4 de outubro de 1985 (Proces50 nº 53770.000251/93);
XVI- S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nl! 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada peio Decreto nl! 39.510,
de 4 de abri! de 1984 (Processo nº50770.000119/93);
XVII - Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,· Estado de Santa catarina, originariamente outorgada à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto nl!
47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para a
Fundação Rádio Rural, conforme Decreto n2 86.269, de 6
de agosto de 1981 , renovada pelo Decreto nº 88.581, de
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2 de agosto de 1983, e transferida conforme Decreto de
25 de maio de 1999, para a concessionária de que trate
este inciso (Processo nll50820.000624193);
XVIII - Rádio Cultura Am S/A, a partir de 1" de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, originariamente outorgadá à
Rádio Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto n2 37.336, de
1$I de maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A, conforme Decreto n9.77.627, de 9 de
março de 1976, renovada pelo Decreto n2 89.007, de
16 de novembro de 1983, e transferida para a concessionária de que trata este inciso pelo Decreto de 17
de julho de 1995 (Processo'" 50820.000633/93);
XIX - Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nll
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto n"39.472, de 21 de março de 1984 (Processo
n"50830.001ooo/93);
XX - Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
parti r de 1'1 de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
n$l1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Decreto nQ 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo n2 50830.ooo94O/93);
XXI - Rádio Emissora Convenção de Itu SIC
Ltda., a partir de 1'1 de novembro de 1993, na cidade
de Itu, Esta~o de .São Paulo, ou~orgada originariamente à RádiO Emissora Convençao de Itu S/A, conforme Decreto n!! 22.387, de 31 de dezembro de
1946, renovada pelo Decreto n!!91.746, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de 1996, para a concessionária de que trata este inciso (Processo n" 50830.000807/93);
XXII - Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1!!
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nQ 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto n9.91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo n2 50830.000097/93);
XXIII- Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.,
a partir de 19. de novembro de 1993, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente á Rádio e Televisão Bandeirantes SIA,
pelo Decreto nQ 1.239, de 25 de junho de 1962, renovada pelo Decreto nQ 91.746, de 4 de outubro de
1985, e autorizada a mudar a sua denominação social e tipo societário para a atual, conforme Portaria
nll 43, de 4 de fevereiro de 1987 (Processo nQ
50830.000966/93);
Art. 211 Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, ser direito de
exclusividade, peJo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas:
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I - Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1SI de novembro de 1993, na cidade de florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n"
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo
Decreto nº 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo n2 50820.oo0540/93);
11- Fundação Cásper Líbero, a partir de 1$1 de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, outorgada pelo Decreto n2 31.057, de 30 de junho
de 1952, e renovada pelo Decreto n2 91.747, de4 de outubro de 1985 (Processo n2 5033O.000993193).
Art. 32 Fica renovada, por dez anos, a partir de
12 de maio de 1992, a concessão para explorar. sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
1 - Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
de 12 de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado
do Pará, outorgada originariamente á Rádio Educadora
de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto n2 91.744, de
4 d~ ~ubro de 2985, e transferida 'pe~ .Decreto de 23
de JaneIro de 1997, para a concessronana de que trata
Q
este inciso (Processo n 50720.000226193);
11 - Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 12 de méio de 1993, na cidade
de Petrolina. Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto nQ 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n2 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
nQ 291 03.000016/93).
Art. 4!! A exploração do serviço de radiodifusão
.
~
~
,
CUjas concessoes .sao ren~v~das por este dS':reto~ reg~r-se-á p~~o CódIgo BraSIleIro de Telecomunlcaçoes,
leiS subsequentes e seus; regulamentos.
Art. 5" A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 6" Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 1799 da Independência e 1122 da República. - Fernando Henrique.
."
..
AVISO n 1.712- C. CIVIl
Em 5 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasilia- DF
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete á apreciação do Congresso Nacional o
ato constante dc Decreto de 29 dc setembro de 2000,
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que "Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão; e dá outras providências".
Atenciosamente Pedro Parente Chefe da
Casa Civil da Presidê~cia da República. '

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 291, DE 2000
(Do Sr. Mauro Benevides e Outros)
Altera o art. 144, da Constituição Federal, atribuindo às guardas municipais
competência para, de forma complementar às polícias civil e militar, executar
ações de segurança pública.
(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição n2 218, de 1995)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60, § 32 , da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 12 A Constituição Federal passa a vigorar
com as seguintes alterações:
I - é acrescentado um inciso VI ao caput do art.
144 e um § 82-A, com as seguintes redações:

"
VI - guardas municipais dos municípios
com mais de dois milhões de habitantes.
§ 82-A Nos municípios com mais de dois
milhões de habitantes, de forma complementar à atuação das polícias civil e militar, com·
petem às guardas municipais as funções de
polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares, e as ações de p0lícia ostensiva e de preservação da ardem pública, nos termos de lei federal."
Art. 22 Esta emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
Justificaçlo
Tem sido sobejamente constatado que os órgãos de segurança pública, em todos os Estados brasileiros, vêm passando por uma situação ,de enorme
dificuldade para o cumprimento de suas atribuições
específicas de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, notadamente nos grandes centros urbanos.
Conquanto o agravamento da incidência e da
variedade de tipos de delitos' praticados, mormente
contra os cidadãos, sejam originados de fatores diversos, é ínegável que o distanciamento entre os órgãos
policiais e os cidadãos, que são·a razão de ser desses
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órgãos, constitui-se em fator expressivamente relevante nessa questão.
Por certo, a implementação de medidas estruturais eficazes no combate à violência e à criminalidade
só se fará not~r em prazos de médio e long~ termos.
Devemos, porem, propugnar para que medidas concretas de prazo mais curto sejam adotadas, de modo a
permitir que o cidadão possa sentir uma redução na
sensação de insegurança hoje existente.
Estamos convencidos de que uma medida que
muito contribuirá para aumentar a confiança dos cidadãos nas suas polícias será a inserção das guardas
municipais entre os órgãos de segurança pública,
principalmente naquelas cidades mais populosas,
com características metropolitanas.
De acordo com o texto constitucional, no seu artigo 144, inexplicavelmente os municípios ficaram
alheios às ações de policiamento, sem poderem atender aos reclamos cada vez maiores da sociedade por
segurança, sendo que suas guardas municipais ficaram restritas apenas à proteção dos bens, serviços e instalações públicas municipais. No entanto,
julgamos que ninguém melhor ao que o próprio Município para conhecer os problemas de segurança
de sua população, vivenciados no dia-a-dia.
Embora o Estado tenha o sentimento do todo,
em verdade os problemas locais podem ser melhor
resolvidos se forem atacados de acordo com soluções advindas do próprio local.
De modo a corrigir o que consideramos ser um
equívoco do atual texto do artigo 144 da Constituição
Federal, estamos propondo esta emenda à Constituição, a fim de possibilitar que 0p guardas municipais possam praticar, complementarmente, ações que hoje são
exclusivas das polícias estaduais, civis e militares.
Há que se considerar, porém, que nem todos os
municípios brasileiros possuem, na atualidade, condições de manter guardas municipais com a capacidade
que se espera de realizar ações de competência das polícias cMI e militar. Por isso é que estamos propondo que
apenas as cidades maiores, ou seja somente aquelas
com população acima de dois milhões de habitantes, ve·
nham a dispor de guardas municipais com as funções de
polícia investigativa e judiciária, além de preventiva e ostensiva. Além disso, estamos propondo que as guardas
municipais, com as características aqui previstas, só possam ser criadas após a aprovação de lei federal, que estabeleça critérios que venham impedir conflitos de competência entre os órgãos estaduais e municipais.
Certos de que os nobres pares estejam convencidos da importância de mudanças no atual texto
constitucional sobre a matéria, esperamos contar
com seu necessário apoio para a aprovação desta
Proposta de Emenda Constitucional.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. - Deputado Mauro Benevides.
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Altera o art. 144, da Constituição Federal.. atribuindo às guardas
municipais competência para, de forma complementar às polícias
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ADELSON RIBEIRO
AGNALDO MUNIZ
AIRTONDIPP
ALBERTO FRAGA
ALBERTO MOURÃO
ALEX CANZIANI
ALMERINDA DE CARVALHO
ALMIR SÁ
ALOlzlO SANTOS
ANTONIO CAMBRAIA
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJÃO
ANTONIO JORGE
ANTÓNIO JOSÉ MaTA
ANTONIO KAND1R
ANTONIO PALoccr
ARLINDO CHINAGLIA
ARNON BEZERRA
AUGUSTO NARDES
AYRTON XERI:Z
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BISPO WANDERVAL
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26
27
28
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44

45
46
47
48
49

50
51
52
53
54

55
56
57
58

59
60
61

62
63
64

65
66
67
68
69
70
71

72

73

CARLOS SANTANA
CELC/TA PINHEIRO
CEL.SO RUSSOMANNO
CHICO DA PRINCESA
CIRO NOGUEIRA
CLOVIS VOLPI
CONFÚCIO MOURA
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
CUSTÓDIO MATTOS
DAMIÃO FELICIANO
DANILO DE CASTRO
DARCI COELHO
DARClslO PERONDI
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
DJALMAPAES
DR. BENEDITO DIAS
DR. EVILÁStO
EBERSILVA
EDIR OLIVEIRA
EDUARDO BARBOSA
EDUAROOJORGE
ElCIONE BARBALHO
ELlSEU RESENDE
EULER MORAIS
EURICO MIRANDA
FERNANDO CORUJA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO FERRO
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO MARRONI
FERNANDO ZUPPO
FETTER JÚNIOR
FLÂVIOARNS
FRANCISCO GARCIA
FRANCISCO RODRIGUES
FRANCISCO SOUSA
FREIRE JÚNIOR
GERALDO MAGELA
GERALDO SIMOES
GESSIVALOO ISAIAS
GILBERTO KASSAS
GIOVANNI QUEIROZ
GIV~I-DO CARIMBÃO
GL.YCpN TERRA PINTO
GUSTAVO FRUET
HAROLDO LIMA

PT
PFL
PPB
PSDB
PFL
PSDB
PMDB
PMDB
PFl
PSDe
PMOB
PSDB
PFL
PMDB
PSL
PPB
PSB
PPB
PSB
PDT
PTB
PSOB
PT
PMDB
PFL
PMDB
PPB
PDT
PMOB
PT
PV
PT
POT
PPB
PSDB
PFL
PFL
PDT
PMDB
PT
PT
PMDB
PFL
PDT
PSB
PMDB
PMDB
PCdoB
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RJ
MT
SP
PR
PI
SP
RO
BA
MA
MG
PB
MG
TO
RS
SP
PR
PE
AP
SP
RJ
RS
MG
SP
PA
MG
GO
RJ
SC
MG
PE
RJ
RS
SP
RS
PR
AM
RR
MA
TO

DF
BA
PI
SP
PA
AL
MG
PR

BA

50801

~2

Quarta-feim 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

74 IARA BERNARDI
75 IÉOIO ROSA
76 IGOR AVELlNO
77 INALOO LEITÃO
78 JAIR MENEGUELLI
79 JAQUES WAGNER
80
81
82
83

84
85

86
87

88
89
90
91
92
93
94
95
96

91
98

99
100
101
102
103
104
105

108

JOÃO CALDAS
JOÃO COSER
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PT

SP

PMD8

RJ
TO
PB

PMOB
PSOB

PT
PT

SP

PL

AL

PT
PT
PMDB

ES
MG

BA

JOÃO FASSARELLA
JOÃO MAGALHÃES'
JOÃO MATOS
JOÃO PIZZOLATTI
JOÃO RIBEIRO
JOÃOTOTA
JOAQUIM FRANCISCO
JORGE PINHEIRO

PMDB

se

PPB
PFL
PPB
PFL
PMDB

se

JOSÉ ALEKSANDRO

PSL

JOSÉ BORBA

PMDS

JOSÉ CARLOS ELIAS
JOSE CARLOS MARTINEZ

PTB
PTB

JOSÉ CHAVES
JOSÉ DIRCEU
JOSÉ INOIO
JOSÉ L1NHARES
JOSÉ MACHADO
JOSÉ MILlTÃO
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
JOSÉ TELES
JOSUE BENGTSON
JOVAIRARANTES
JÚLIO DELGADO
JÚLIO REDECKER
JUQUINHA
LAIRE ROSAOO

PMDB
PT

PE

PMOB
PPB
PT

SP
CE
SP

PSD8
PFL

MG
PE

107
108
109 LAVOISIER MAIA
110 lIDIA aUINAN

111 L1NeOLN PORTELA
112 LUCIANO PIZZATIO
113 LUIS BARBOSA
114 LUIS CARLOS HEINZE
115 LUIZ ANTONIO FLEURY
116 LUIZ BliTEt,.ICOURT
111 LUIZ FERNANDO
118 LUIZ SÉRGIO
119 LU1ZA ERUNDINA
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TO

Ae
PE
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AC
PR
ES
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POT

SP

PSOB
PTB
PSDB

SE

PMDB

MG

PPB

RS
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PSDB
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PFL
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PSOB

GO

PSL

MG

PFl
PFL

PR

PPB

RS

PTB

SP
GO

PMDB
PPB

120 MANOEL CASTRO

PT
PSB
PFl

121 MÁRCIO MATOS

S.PART.
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SP
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PR
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122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

140
141
142
143
144
145
146
1-47

148
149

150
151
152
153
154
155
156
157

MARIAABADIA
MÁRIO DE OLIVEIRA
MÁRIO NEGROMONTE
MAURO BENEVIDES
MEDEIROS
M/RIAM REID
MOACIR MICHELETTO
MORONI TORGAN
MURILO DOMINGOS
MUSSA DEMES
NELSON MARQUEZELLf
NELSON PELLEGRINO
NILSON PINTO
NILTON BAIANO
NILTON CAPIXABA
NORBERTO TEIXEIRA
OL.IMPIO PIRES
OUVEIAA FILHO
OSCAR ANDRADE
OSMÂNIO PEREIRA
OSMAR SERRAGLlO
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PASTOR VALDECI PAIVA
PAUDERNEY AVELlNO
PAULO JOSÉ GOUV~
PAULO PAIM
PEDRO CANEDO
PEDRO CELSO
PEDRO CORRtA
PEDRO EUGÊNIO
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES
POMPEO DE MATTOS
PROFESSOR LUIZINHO
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
RENATO SILVA
RENATO VIANNA
RICARDO BARROS
RICARDO IZAR
ROMEL ANIZIO
RONALDO CAIADO
RONALDO VASCONCELLOS
RUBEM MEDINA
RUBENS FURLAN

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167 SEBASTIÃO MADEIRA
168 SERAFIM VENZON
169 SÉRGIO NOVAIS
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170 SILVIO TORRES
171 TELMO KJRST
172 THEMíSTOCLES SAMPA10
173 VANESSA GRAZZIOTJN
114 VILMAR ROCHA
175
176
177
178

VITTORfO MEDIOU
WALTER PINHEIRO
WANDERLEY MARTINS
WIGBERTO TARTUCE

179 WILSON CUNHA
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PSDB

SP

PPB

RS

PMDB

?l

pedoB

AM

PFL

GO

PSDB
PT

MG
BA

PPB

RJ
DF
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MG
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Assinaturas que Não Conferem
POT

SP
PI
SP

ENIVALDO RIBEIRO

PPB

PB

5

FERNANDO GONÇALVES

PTB

RJ

6
7
8
9

INÁCIO ARRUDA

pedoS

JAIME MARTrNS
JOÃO SAMPAIO

PFl
POT

CE
MG
RJ

LAMARTINE POSElLA

PMOB

SP

PTB

ES

11

MAGNO MALTA
MÁRIO ASSAD JÚNIOR

PFL

MG

12

NARCIO RODRIGUES

PSDB
PSDB

MG

1
2
3

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

4

10

B.SÁ
ORo HÉLIO

PSOB
PSD8

16

ROBERTO ARGENTA

PHS

RS·
SP
SP
RS

17

SALATIEL CARVALHO

PMDB

PE

13 NELSON MARCHEZAN
14 PAULO KOBAYASHI
15 RICARDO BERZOINI

PSOB

pr

Assinaturas Repetidas
1
2

EBER SILVA
JOSÉ CHAVES

PDT
PMOB

RJ
PE
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Brasília, 5 de outubro de 2000
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna De Raiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta
Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a proposta de
emenda à Constituição do Sr. Deputado Mauro Benevides e Outros, que "Altera o art. 144, da Constituição
Federal, atribuindo às guardas municipais competência para, de forma complementar às polícias civil e militar, executar ações de segurança pública, contém
número suficiente de signatários, constando a referida proposição de:
179 assinaturas confirmadas;
17 as~inaturas não confirmadas;
2 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Claudia Neves O. de Souza, Chefe.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI

CONSTITUiÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da República;
11I- de mais da metade das Assembléias legislativas das unidades da Federação~ manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervençãofederal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, cm ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas daCâmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 412 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado:
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
11I - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de
emenda rejeitada ou havida por prejudicada não
pode ser óbito de nova proposta na mesma sessão
legislativa.
TITULO V
da Defesa do Estado e das Instituições
Democráticas

CAP(TUlO 11I
da Segurança Pública
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para
a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos:
I - polícia federal:
11 - polícia rodoviária federal;
11I - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 12 A polícia federal, instituída por lei como
&gão permanente, organizado e mantido pela União
e estruturado em carreira, destina-se a:
*§ 1Q com redação dada pela Emenda Constitucional nQ 19,
de 4·6·1998

I - apurar infrações penais contra a oreJem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de sua.ç entidades autárquicas e
empresas públicas, assim como outras infrações cuja
prática tenha repercussao interestadual ou intemacio-
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em lei;
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*§ 9 f1 acrescido ptJIa Emenda Constitucional n fl 19, de

4-6-4998

11 - prevenir e reprimir o tráfico ilfcito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o
descaminho, sem prejufzo da ação fazendária e
de outros órgãos públicos nas respectivas áreas
de competência;

CAPíTULO I
do Sistemã Tributário Nacional.

11I - exercer as funções de polrcia marftima aeroportuária e de fronteiras;

SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

*inciso 11I com redação dada pela Emenda (Constitucional

nfl 19, de 4-6-1!f98)

IV - exercer, com exclusividade, as funções de
policia judiciári~ da União.
§ 22 A polfeia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
*§ 2fI com redação dada pela Emenda Constitucional nfl
19, de 4-6-1998

§ 31! A paifeia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
*§ 3lI com redaçllo dada pela Emenda Constitucional nfl 19,

004-6-1998

§ 41! ÀS polfcias civis, dirigidas por delegados
de policia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de pai feia judiciária e
a apuração de infrações penas, exceto as militares.
§ 51! Às polícias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos
de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 62 As polrcias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se, juntamente com as polícias civis,
aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios.

§ 72 A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas
atividades.
§ 8 11 Os municfpios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços c instalações, conforme dispuser a lei.
§ 911 A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãc:; relacionados neste artigo será
fixada na forma do § 41! do art. 39.

TíTULO VI
da Tributação e do Orçamento

Àrt. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
11- taxas, em razão do exercício do poder de poIrcia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos especfficos e divisfveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição;
11I - contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas.
§ 11! Sempre que possfvel, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade
a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
§ 21! As taxas não poderão ter base de cálcuJo
própria de impostos.

...............•....................................................................
PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR
Nll23-D, DE 1999

Substitutivo do senado Federal ao
Projeto de Lei Complementar nll 23-C, de
1999, que "Altera a Lei Complementar nll
95, de 26 de fevereiro de 1998."
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os arts. 82,92, 10, 11, 12, 13 e 14 da Lei
Complementar nl! 95, de 26 de fevereiro de 1999, passam a vigorar com a seguinte. redação:

"Art. 81l
.
§ 11! A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da
data da pubticação e do último dia do prazo,
entrando em vigor no dia subseqüente à sua
consumação integral.
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§ 22 As leis que estabeleçam período
de vacância deverão utilizar a cláusula 'esta
lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias da sua publicação oficial.'"
"Art. 92 A cláusula de revogação,
quando necessária, deverá conter, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas. (NR)"
"Art. 10.
...........
IX - o termo 'dispositivo' refere-se a
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens."
"Art. 11.
...................................
11 .....
f) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto ano, número de lei e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto; (NR)
.............................................................
Art. 12.
..............................................................
111 .....
b) é ved&da, mesmo quando recomendável, qualqu~r renumeração de artigos e
de unidades superiores ao artigo, referidas
no inciso V do art. 10, devendo ser utilizado
o mesmo número do dispositivo imediatamente anterior, seguido de Letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos; (NR)
c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado ou
declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, devendo a lei alterada
manter essa indicação, seguida da expressão 'revogado', 'vetado' ou 'declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal'; (NR)
............
"Art. 13. As leis federais serão reunidas em codificações e consolidações, integradas por volumes contendo matérias
conexas ou afins, constituindo em seu
todo a Consolidação"da Legislação Federal. (NR)
,;
§ 12 A consolidação .dar-se-á mediante
integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria num único diploma legal,
I'

,
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revogando-se as leis incorporadas à consoIidação, sem interrupção da força normativa
de seus dispositivos que forem consolidados.
§ 22 Preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, poderão ser feitas as seguintes alterações nas leis consolidadas:
I - introdução de novas divisões do
texto legal base;
11 - diferente colocação e numeração
dos artigos consolidados;
11I - fusão de disposições repetitivas
ou de valor normativo idêntico;
IV - atualização da denominação de órgãos e entidades da administração pública;
V - atualização de termos antiquados
e modos de escrita ultrapassados;
VI - atualização do valor de multas pecuniárias, com base em indexação padrão;
VII - eliminação de ambigüidades decorrentes do mau uso do vernáculo;
VIII - homogeneização terminológica
do texto;
IX - eliminação de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, observada, no que couber, a
suspensão pelo Senado Federal de execução de dispositivos, na forma do inciso X do
art. 52 da Constituição Federal;
X - eliminação de dispositivos não recepcionados pela Constituição Federal;
XI - declaração expressa e objetivamente fundamentada de revogação de dispositivos implicitamente revogados por leis
posteriores."
"Art. 14. Para a consolidação de que
trata o artigo anterior serão observados os
procedimentos seguintes: (NR)
I - O Poder Executivo ou o Poder Legislativo procederá ao levantamento da legislação federal em vigor, consolidando os
textos que tratem da mesma matéria ou de
assuntos a ela vinculados, com a indicação
precisa dos diplomas legais expressa ou implicitamente revogados; (NR)
11- a apreciação dos projetos de lei de
consolidação pelo Congresso Nacional será
feita em processo legislativo específico, visando a dar celeridade aos trabalhos, preservando-se a substância dos dispositivos
consolidados. (NR)
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§ 1li Não serão objeto de consolidação
as medidas provisórias ainda não convertidas em lei.
§ 211 A Mesa Diretora, qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputadas,
do Senado Federal ou do Congresso Nacional poderá formular projeto de lei de consolidação.
§ 3 11 Sem prejuízo do disposto no §
1li do art. 13, e observado o processo legislativo previsto no inciso 11 do caput, o
Poder Executivo poderá formular projeto
de lei de consolidação destinado exclusivamente à:
I - declaração de revogação de leis e
dispositivos implicitamente revogados ou
cuja eficácia ou validade encontre-se completamente prejudicada;
11 - inclusão de dispositivos ou diplomas esparsos em leis preexistentes, revogandC>-6e as disposições assim consolidadas, sem interrupção de sua força normativa.
§ 411 A Presidência da República fará
publicar anualmente relação dos projetos
enviados ao Congresso Nacional, com o
quantitativa das normas indicadas para consolidação e para revogação."
Art. 2 11 Logo após a elaboração dos textos de
consolidação da legislação federal, o Poder Executivo deverá disponibilizar os respectivos textos na
Internet, pelo prazo mínimo de dez dias, para análise e sugestões de toda a sociedade.
Art. 31! Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 10de agosto de 2000. Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nll 45, de 2000 - Complementar (PL nll 23-B. de 1999 - Complementar, na Casa de origem), que
"acresce e altera dispositivo da Lei Complementar nl! 95, de 26 de fevereiro de
1998".
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Altera a Lei Complementar nll 95, de
26 de fevereiro de 1998.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li Os arts. S", 912 11,12.13 e 14 da Lei Complementar nll 95, de 26 de fevereiro de 1998, passam
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 8ll

..
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"§ 1li A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da
data da publicação e do último dia do prazo,
entrando em vigor no dia subseqüente à sua
consumação integra!." (AC)*
"§ 211 As leis que estabeleçam período
de vacância deverão utilizar a cláusula 'esta
lei entra em vigor após decorridos (o numero de) dias de sua publicação oficia!.'" (AC)
"Art. 911 A cláusula de revogação deverá enumerar. expressamente, as leis ou disposições legais revogadas." (NR)
"Parágrafo único. A cláusula de revogação das leis de consolidação adotará a
fórmula 'são formalmente revogados, sem
interrupção de sua força normativa', seguida da enumeração prevista no caput deste
artigo." (AC)
*AC =Acrescimo.

"Art. 11

..

"li -

..

"f) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto
data;--número de lei e nos casos em que
houver prejuízo para a compreensão do
texto;" (NR)
"g) indicar. expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as
expressões 'anterior', 'seguinte' ou equivalentes;" (AC)
"
"
"Art. 12
.

"11 mediante revogação parcial:" (NR)
"111"
"8) é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos
e de unidades superiores ao artigo, referidas no inciso V do art. 10, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade
imediatamente anterior. seguido de letras
maiúsculas. em ordem alfabética, tantas
quantas forem suficientes para identificar os
acréscimos:" (NR)
"b) revogado:"
"c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tri-
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bunal Federal ou de execução suspensa
pelo Senado Federal em face de decisão
do Supremo Tribunal Federal, devendo a
lei alterada manter essa indicação, seguida
da expressão 'revogado', 'vetado', 'declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal', ou
'execução suspensa pelo Senado Federal,
na forma do art. 52, X, da Constituição Federal':" (NR)
"d) é admissível a reordenação interna
das unidades em que se desdobra o artigo,
identificando-se o artigo assim modificado
por alteração de redação, supressão ou
acréscimo com as letras 'NR' maiúsculas,
entre parênteses, uma única vez ao seu final, obedecidas, quando for o caso, as prescrições da alínea c."{NR)
"Parágrafo único. O termo 'dispositivo'
mencionado nesta lei refere-se a artigos,
parágrafos, incisos. alíneas e itens." (AC) ,
"Art. 13. As leis federais serão reunidas em codificações e consolidações, integradas por volumes contendo matérias conexas ou afins, constituindo em seu todo a
Consolidação da Legislação Federal."
(NR)

§ 12 A consolidação consistirá na integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria num único diploma legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação, sem modificação do aicance nem interrupção da força normativa
dos dispositivos consolidados." (AC)
"§ 2 2 Preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, poderão ser feitas as seguintes alterações nos projetos de lei de consolidação:" (AC)
"I - introdução de novas divisões do
texto legal base:" (AC)

"11 - diferente colocação e numeração
dos artigos consolidados:" (AC)
"111 - fusão de disposições repetitivas
ou de valor normativo idêntico;'" (AC)
"IV _ atualização da denominação de
órgãos e entidades da administração pública:" (AC)
"V - atualização de termos antiquados
e modos de escrita ultrapassãdos;" (AC)
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"VI - atualização do valor de penas
pecuniárias, com base em indexação padrão;" (AC)
"VII - eliminação de ambigüidades decorrentes do mau uso do vernáculo;" (AC)
"VIII - homogeneização terminológica
do texto;" (AC)
"IX - supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribuna] Federal, observada, no que couber, a
suspensão pelo Senado Federal de execução de dispositivos, na forma do art. 52, X,
da Constituição Federal;" (AC)
"X - indicação de dispositivos não recepcionados pela Constituição Federa,I;"
(AC)
"XI - declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores." (AC)
"§ 32 As providências a que se referem
os incisos IX, X e XI do § 2º deverão ser expressa e fundadamente justificadas, com indicação precisa das fontes de informação
que lhes serviram de base." (AC)
"Art. 14. Para a consolidação de que
trata o art. 13 serão observados os seguintes procedimentos:" {NR}
"I - o Poder Executivo ou o Poder Legislativo procederá ao levantamento da legislação federal em vigor e formulará projeto
de lei de consolidação de normas que tratem da mesma matéria ou de assuntos a ela
vinculados, com a indicação precisa dos diplomas legais expressa ou implicitamente
revogados;" (NR)
"11 - a apreciação dos projetos de lei
de consolidação pelo Poder Legislativo será
feita na forma do Regimento Interno de
cada uma de suas Casas, em procedimento
simplificado, visando a dar celeridade aos
trabalhos;" (NR)
"111- revogado."
"§ 12 Não serão objeto de consolidação as medidas provisórias ainda não convertidas em Lei." (AC)
"§ 2 2 A Mesa Diretora do Congresso
Nacional, de qualquer de suas Casa~ e
qualquer membro ou Comissão da Câmara
dos Deputados. ao Senado Federal ou do
Congresso Nacional poderá formular projeto
de lei de consolidação" (AC)
"§ 3 2 Observado o disposto no inciso
11 do caput, será também admitido projeto
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de lei de consolidação destinado exclusivamente à:" (AC)
"I - declaração de revogação de leis e
dispositivos implicitamente revogados ou
cuja eficácia ou validade encontre-se completamente prejudicada;" (AC)
"/I - inclusão de dispositivos ou diplomas esparsos em leis preexistentes,
revogando-se as disposições assim consolidadas nos mesmos termos do § 1li do
art. 13."(AC)
"§ 411 A Presidência da República
fará publicar anualmente relação dos projetos enviados ao Congresso Nacional,
com o quantitativo das normas indicadas
para consolidação e para revogação, facultada igual providência às Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal." (AC)
Art. 211 A lei Complementar nll 95, de 1998,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
"Art. 18-A. O Poder Executivo deverá, após a
celebração de projeto de lei de consolidação de legislação federal, disponibilizar o respectivo texto na
internet, pelo prazo mfnimo de trinta dias, para análise e sugestões de toda a sociedade." (AC)
311

Esta lei Complementar entra em vigor
Art.
na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLATIVOS-CeDI
CONSTITUiÇÃO

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV

Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I

Do Poder Legislativo

SEÇÃO IV
Do Senado Federal
Art. 52. Compete privativamente ao Senado
Federal:
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I - processar e julgar o Presidente e o
Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado
e os Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;
*Artigo com redsçilo dada pela Emenda Constitucional nll
23, de 2-9-1999.

11 - processar e julgar os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e
o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;

111 - aprovar previamente, por voto secreto,
após argüição pública, a escolha de:
a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta
Constituição;
b) Ministros do Tribunal de Contas da União
indicados pelo Presidente da República:
c)Governador de Território:
d) presidente e diretores do banco central:
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV - aprovar previamente, por voto secreto,
após argüição em sessão secreta, a escolha dos
chefes de missão diplomática de caráter permanente;
V - autorizar operações externas de natureza
financeira, de interesse da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municfpios;
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
VII - dispor sobre limites globais e condições
para as operações de crédito externo e interno da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;
VIII - dispor sobre limites e condições para a
concessão de garantia da União em operações de
crédito externo e interno;
IX - estabelecer limites globais e condições
para o montante da dfvida mobiliária dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios;
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
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XI - aprovar. por maioria absoluta e por voto
secreto. a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;
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.
SEÇÃO 11
Da Articulação e da redação das leis

XII - elaborar seu regimento interno;
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, palrcia. criação, transformação ou extinção
dos cargos. empregos e funções de seus serviços, e
a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias:
*Inclso XIII com redação dada pela Emenda Constitucional

nll 19, de 4-6-1998.

XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art.89, VII.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e 11, funcionará como Presidente do Supremo
Tribunal Fe<;leral, limitando-se a condenação, que
somente será proferida por dois terços dos votos do
Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação,
por oito anos, para o exercício de função pública,
sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

.
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
I - para a obtenção de clareza:
a) usar as palavras e as expressões em seu
sentido comum, salvo quando a norma versar sobre
assunto técnico, hipótese em que se empregará a
nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta, evitando
preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis;
d) buscar a uniformidade do tempo verbal em
todo o texto das normas legais. dando preferência
ao tempo presente ou ao futuro simples do presente;

e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico;
11 - para a obtenção de precisão:
LEI COMPLEMENTAR NS! 95. DE 26
DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a Elaboração, a Redação, a Alteração e a ConsolidSIção das leis.
confonne determina o Parágrafo Único do
Art.59 da Constituição Federal, e estabelece nornl8S para a Consolidação dos Atos
Normativos que menciona.

CAPrTULO 11
Das Técnicas de Elaboração, Redação e
A~teração Das leis
SEÇÃO I
Da Estruturação das leis

a) articular a linguagem, técnica ou comum, de
modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da
lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza
o conteúdo e o alcance qu~ o legislador pretende
dar á norma;
b) expressar a idéia, quando repetida no texto,
por meio das mesmas palavras, evitando o emprego
de sinonímia com propósito meramente estilístico;
c) evitar o emprego de expressão ou palavra
que confira duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais;
e) usar apenas siglas consagradas pelo uso,
observado o princípio de que a primeira referência
no texto seja acompanhada de explicitação de seu
significado;

Art. 8g A vigência da lei será indicada de forma
expressa e de modo a contemplar prazo razoável
para que dela se tenha amplo conhecimento. reservada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão.

f) grafar por extenso quaisquer referências feitas, no texto, a números e percentuais;
11I - para a obtenção de ordem lógica:

Art. 9' Quando necessária a cláusula de revogação, esta deverá indicar expressamente as leis ou
disposições legais revogadas. .

a) reunir sob as categorias de agregação subseção, seção, capítulo, título e livro - apenas as
disposições relacionadas com o objeto da lei;
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b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a
um único assunto ou princípio;

indo em seu todo, juntamente com a Constituição
Federal, a Consolidação das Leis Federais Brasi-

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações
por meio dos incisos, alíneas e itens.

leiras.
Art. 14. Ressalvada a legislação codificada e já
consolidada, todas as leis e decretos-leis de conteúdo normativo e de alcance geral em vigor serão reunidos, em coletâneas organizadas na form~ do artigo
anterior, observados os prazos e procedImentos a
seguir:

SEÇÃO 11I
Da Alteração das leis
Art. 12. A alteração da lei será feita:
I - mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração considerável;

/I - na hipótese de revogação;
11I - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou
acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:
a) não poderá ser modificada a numeração
dos dispositivos alterados;
b) no acréscimo de dispositivos novos entre
preceitos legais em vigor, é vedada, mesmo quando
recomendável, qualquer renumeração, devendo ser
utilizado o mesmo numero do dispositivo imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes
para identificar os acréscimos;
c) é vedado o aproveitamento do número de
dispositivo revogado, devendo a lei alterada manter
essa indicação, seguida da expressão revogado;
d) o dispositivo que sofrer modificação de redação deverá ser identificado, ao seu final, com as
letras NR maiúsculas, entre parênteses.
CAPíTULO 11I
Da Consolidação das Leis e outros Atos
Normativos

SEÇÃO I
Da Consolidação das Leis

Art. 13. As leis federais serão reunidas em
codificações e em coletâneas integradaspor volumes contendo matérias conexas ou afins, constitu-

I - os órgãos diretamente subordinados à
Presidência da República e os ministérios, no prazo de cento e oitenta dias, contado da vigência
desta lei Complementar, procederão ao exame,
triagem e seleção das leis complementares, delegadas, ordinárias e decretos-leis relacionados
com as respectivas áreas de competência, agrupando e consolidando os textos que tratem da
mesma matéria ou de assuntos vinculados por afinidade, pertinência ou conexão, com indicação
precisa dos diplomas legais ou preceitos expressa
ou implicitamente revogados;

11 - no prazo de noventa dias, contado da vigência desta Lei Complementar, as entidades da
administração indireta adotarão, quanto aos diplomas legais relacionados com a sua competência, as
mesmas providências determinadas no inciso anterior, remetendo os respectivos textos ao Ministério a
que estão vinculadas, que os revisará e remeterá,
juntamente'com os seus, à Presidência da República, para encaminhamento ao Congresso Nacional
nos sessenta dias subseqüentes ao encerramento
do prazo estabelecido no inciso I:

11I - a Mesa do Congresso Nacional adotará todas as medidas necessárias para, no prazo máximo
de cento e oitenta dias a contar do recebimento dos
textos de que tratam os incisos I e li, ser efetuada a
primeira publicação da Consolidação das Leis Federais Brasileiras.
CAPíTULO IV
Disposições Finais
Art. 1 B. Eventual inexatiçfão formal de norma
elaborada mediante processo legislativo regular
não constitui escusa válida para o seu descumprimento.
Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor no
prazo de noventa dias, a partir da data de sua publicação.
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SF PLC 00045/2000 de 10/08/2000 Comptementar

Outros Números
Autor
Ementa

Indexação

CO PLP 23/1999
CO MSG 489/1999
EXTERNO - Presidência da República
Altera a Lei Complementar nO 95, de 26 de fevereiro de 199B. (Dispõe sobre a elaboração, a redaç~o,
a alteração e a consolldaçi!ío das leiS, bem como estabelece normas para a consolidaçl!io de atos
normativos ).
ALTERAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR, CRITERIOS ELABORAÇÃO, REDAÇÃO, CONSOUDAÇÃO, LEI
FEDERAL, INTEGRAÇÃO, MATERIA, RENOVAÇÃO, LEGISLAÇÃO, INCORPORAÇÃO, CONSOUDAÇÃO
LEGISLATIVA, POSSIBILIDADE, INTRODUÇÃO, DIVISÃO, TEXTO, NUMERAÇÃO, ARTIGO, FUSÃO,
DISPOSITIVOS, ATUAUZAÇÃO, DENOMINAÇÃO, ÓRGÃOS, SUBSTITUIÇÃO, TERMO, VALOR, MULTA,
EUMINAÇÃO, INCONSTrrUCIONAUDADE, (SFT), ADAPTAÇÃO, NORMAS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
COMPETENCIA, EXECUTIVO, LEVANTAMENTO, LEIS, CONGRESSO NACIONAL APRECIAÇÃO,
TRAaALHO, RESTRIÇÃO, MEDIDA PROVISORIA, ANTERIORIDADE, CONVERSÂO, INEXISTENCIA,
APROVAÇÃO, AUTORIZAÇÃ9, MESA DIRETORA, MEMBROS, DEPUTADO FEDERAL, SENADOR,
ELABORAÇÃO, APRESeNTA\,pAO, PROJETO.

Última Ação

SF PLC 00045/2000
Data: 03/10/2000
,
Local: ATA-PLEN - SUeSECRETARIA DE ATA - PLENARIO
Sltuaçl!io: APROVADA
Texto: Encerrada a discussl!io, sem debates. Aprovado o Substitutivo (Emenda l-CO)! com o seguinte
resultado: Slm= 55, N&o=O, Abstenc;ão:::l'l, Total" 56, ficando prejudicado o projeto. A COIR para a
redação do vencido para o turno suplementar. leitura do Parecer nO 924/00-CDIR (Relator Senador
Ronaldo Cunha Lima), oferecendo a redaç30 do vencido para o turno suplementar. Encerrada a
discussão do projeto, em turno suplementar, sem apresentação de emendas, a matéria é dada como
definitivamente aprov~da. À Câmara doS Deputados. À SGM com destino à SSEXP.
Tramitações

SF PLC 00045/2000

05/10/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida a ~vlsio dos autógrafos. À Subsecretaria de Expediente.

04/10/2000 SSEXP • SUBSeCRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos.
04/10/2000 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 15:29 hs.

04/10/2000 SGM - SeCRETARIA GERAL DA MESA
Procedida a revisão da Redac;a<l do 'Ienc\do (fls. 71 a 74). À SSEXP.
03/10/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Sltuaç3o: APROVADA
Encerrada a discussão, sem debates. Aprovado o Substitutivo (Emenda 1CCJ), com o seguinte resultado: Sim= 55, Não=O, Abstenção.. 1, Total::;
56, ficando prejudicadO o projeto. A CDIR para a redação do vencido para
o turno suplementar. Leitura do Parecer nO 924/00-CDIR (Relator

Senador Rona\do Cunha LIma), oferecendo a red8<jao <10 venc\do p81Cl o
tumo suplementar. Encerrada a discussão do projeto, em tumo
suplementar, sem apresentação de emendas, a matéria é dada como
definitivamente aprovada. À Câmara dos Deputados. A5GM com destino
à SSEXP.
25/09/2000 SSCLSF - SUaSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO
~
Situação: INCLUlOO EM ORDEM 00 DIA DA SE5SAO DéL15ERATlVA
Incluído em Ordem do Dia da sessl!io deliberativa ordlnári~ de
03.10.2000. Discussão, em tumo únIco.
20/09/2000 SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
SitullÇão: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM 00 DIA
Agendado para a sessão deliberativa ordinárIa de 03.10.2000.

15/09/2000 SSCLSF - 5UBSeC. COORDENAÇÃO LEGISIJITIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Agullrdan.do inclusão em Ordem do Dia.
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Aguardando lncludo em Ordem do Dia.

15/09/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARrA DI: ATA· PLENÁRIO
Leitura do Parecer na 906/2oo0-CC; (Relator Senador lÚCio Alcânta'l),
favorável. A matéria urá incluldí'l em Ordem úl) Dia oportunamente A
SSCLSF.
Publicaçllo em 16/09/2000 no DSf pállllllSS: 18713 - 18721
13/09/2000 SSa.5F • 5UBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO
Encaminhado

ao PleMrlo para leitura de parecer.

13/09/2000 CCJ - Comlido de Constituição, Justiça e CIdacIania
Sltuaç!o: APR.OVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida a Comjsdo em 13/09/2000, foI aprovado o Relatório do Seno
lúcio Alc:antllra, favorável ilI mathia na follTll5 da Emenda 1- CO
(Substitutivo) que apresenta, acolhendo a Emenda nO 1 e parcialmente a
Emenda nO 2, ambas de autoria do Senador José Edullrdo Outn. À
SSCLSF.

12/09/2000 CCJ • Comissilo de Constltuiç!o, Justiça e CIdadania
SltuaçJo: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório do senador Lúdo AlcAntara, com o voto pela
aprovaç!o da matéria na forma da Emenda nO l-R (Substitutiva) que
apresenta, acolhendo a Emenda nO 1 e parcialmente i1 Emenda nO 2,
ambas de autoria do Senador José Eduardo Dutra. Matéria pronta para
pauta na COml.50.
23/08/2000 CO - Comlsdo de COnstit1Jlç!o, Justiça e Odadanla
Sltuaç80: MATéRIA COM A RELATaRIA
Dlstrlbuldo ao senador lúcio Alc:antare , parzl emitir relatório.
22/08/2000 CCJ - Comlsdo de Constltulçlo, Justiça e Cldadanl!
Sltuaçlo: MATéRIA COM A RELATaRIA
Ao ténnlllO do prazo para apresentação de emendas a Presidinda
designa o Senador Lúcio Alcantare relator da matéria. Ao Gabinete do
Senador LUcio AIc1ntara.
22/08/2000 CCJ - Comissio de Constitulçllo, Justiça e Odadanla
Sltuaç!o: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Anexei às t1s.49 a 51, as Emendas nOs 01 e 02, de autoria do Senador
Joé Eduardo Dutra.
16/08/2000 SGM - SECRETARIA GERAl DA MESA
Prazo único de oferecimento de emendas perante a COmiss8o de
Constltulçlo, Justiça e Cidadania: 10 dia: 16/08/2000 Último dia:

22/0B/2000.
15/08/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETAlUA DE ATA - PLENÁRIO
A Presíd~a comunica ao Plenário o recebimento, da C!mal'll dos
Deputados, da Mensagem nO BOI, de 2000, do Presidente da República,
de urgência COnstltudonal para a mathia. 11 mlltérlll passa a tramitar, a
partlr desta data, em regime de urgência, com prazo determinado de
quarenta e cinco dias, nos termos do art. 64, § 10, di! Constltuiç!o,
combinado com o art. 375 do Regimento Interno.. Abertura do prazo, de
cinco dias úteis, para receblmenta de emendas, perante iI Comiss8o de
ConstltulçlO, Justiça e Cidadania. ASGM.
Publlcaçlo em 16/08/2000 no D5f páginas: 16968
15/08/2000 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Encaminhado ao Plen8r1o.
15/08/2000 CCJ - Comiss!o de COnstltulçlo, Justiça e Cidadania
Encaminhado à SGM, i1 pedido.
14/08/2000 CO - Comlsslo de COnstItUlçlo, Justiça e CIdadania
SltullÇlo: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO 00 RELATOR
RecebIdo nesta Comisslo. Matéria aguardando disbibulçllo.
14/08/2000 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PlENARIO
Leitura À Comlu1o de Constitulçlo, JustíÇ! e Cidadania.
Publlcaçlo em 15/08/2000 no DSF páginas: 16859 - 16866
11/0812000 SGM - Se~ARIA GERAL DA MESA
SltuaçAo: AGUARDANDO LEITURA
Encaminhado 10 Plenário parzl 1e1tu1Cl.
10/08/2000 PlEG· PROTOCOLO LeGISLATIVO

Este processo contém 45 (quarentJ e cinco) folhu numeradas e
rubrlccadas. À SGM.
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Ofício nº 1.415 (SF)
Brasília, 11 de outubro de 2000
Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal aprovou, em revisão, nos termos do substitutivo
em anexo, o Projeto de Lei da Câmara nll 45, de 2000 Complementar (PL nº 23-B, de 1999 - Complementar,
nessa Casa), que "acresce e altera dispositivo da Lei
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998", que
ora encaminho para apreciação dessa Casa.
Em anexo, restituo um dos autógrafos do projeto
originário.
Atenciosamente, Senador Carlos Patrocínio,
Primeiro Secretário, em exercício.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 155, DE 2000
(Do Senado Federal)
PLS N2 17/00
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e
Juazeiro/BA e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Pólo Petrol!naiPE e JuazeirolBA.
(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a criar,
para efeitos da articulação da ação administrativa
da União, dos Estados de Pernambuco e da Bahia,
conforme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43, e 48,
inciso IV, da Constituição Federal, a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/BA.
Parágrafo único. A Região Administrativa de
que trata este artigo é constituída pelos municípios
de Lagoa Grande, Orocó, Petrolina, Santa Maria da
Boa Vista, no Estado de Pernambuco; e pelos Municípios de Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho, no Estado da Bahia.
Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a criar
um Conselho Administrativo para coordenar as atividades a serem desenvolvidas na Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinaiPE e Juazeiro/BA.
Parágrafo único. As atribuições e a composição do Conselho de que trata este artigo serão definidas em regulamento, dele participando represen-
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tantes dos Estados e Municípios abrangidos pela
Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e JuazeirolBA.
Art. 32 É o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento da
Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e JuazeirolBA.
Parágrafo único. :> Programa Especial de
Desenvolvimento da Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e
Juazeiro/SA, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênios, normas e critérios para unificação de procedimentos relativos aos
serviços públicos, abrangidos tanto os federais e
aqueles de responsabilidade de entes federais,
como aqueles de responsabilidade dos entes federados referidos no parágrafo único do art. 1li,
especialmente em relação a:
I - tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério
da Fazenda;
11 - linhas de crédito especiais para atividades
prioritárias;
111 - isenções, unificação e incentivos fiscais
em caráter temporário, de fomento a atividades produtivas em programas de geração de emprego e fixação de mão-de-obra.
Art. 411 Os programas e projetos prioritários
para a região, com especial ênfase à irrigação, recursos hídricos, turismo, reforma agrária, meio ambiente e sistema de transporte, e os demais relativos
à infra-estrutura básica e geração de empregos, serão financiados com recursos:
I - de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pela União, na forma da lei;
" - de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pelos Estados de Pernambuco e da Bahia, e pelos municípios abrangidos pela Região
Administrativa de que trata esta Lei Complementar;
111 - de operações de crédito externas e internas.
Art. 52 A União poderá firmar convênios com
os Estados de Pernambuco e da Bahia e com os
municípios referidos no parágrafo único do art. 1%
com a finalidade de atender ao disposto nesta Lei
Complementar.
Art. 62 Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de outubro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente
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c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaCONSTITUiÇÃO
viário entre portos bra~i1~iros e fronteiras nacio~ai~, ou
DA
que transponha~ os limites de Estado o~ T~rr~tóno;
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
e) C?S servl~os de transporte. rodovláno Interestadual e Internacional de passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
1988
.........
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o
TíTULO 111
Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito
Da Organização do Estado
Federal e dos Territórios;
CAPíTULO 11
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia
Da União
militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por
meio de fundo próprio;
Art. 21. Compete à União:
*Inciso XIV com fl3daçJ1o dada pela Emenda Constitucional
I - manter relações com Estados estrangeiros e
n1l 19, de 4 -6-1998.
participar de organizações internacionais;
11 - declarar a guerra e celebrar a paz;
XV - organizar e manter os serviços oficiais de
estatística,
geografia, geologia e cartografia de âmbi111- assegurar a defesa nacional;
to
nacional;
IV - permitir, nos casos previstos em lei compleXVI - exercer a classificação, para efeito indicamentar, que forças estrangeiras transitem pelo territótivo, de diversões públicas e de programas de rádio e
rio nacional ou nele permaneçam temporariamente;
televisão;
V - decretar o estado de sítio, o estado de defeXVII - conceder anistia;
sa e a intervenção federal;
XVIII- planejar e promover a defesa permanenVI - autorizar e fiscalizar a produção e o comérte contra as calamidades públicas, especialmente as
cio de material bélico:
secas e as inundações;
VII- emitir moeda;
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamenVIII - administrar as reservas cambiais do País
to de recursos hídricos e definir critérios de outorga
e fiscalizar as operações de natureza financeira, esde direitos de seu uso;
pecialmente as de crédito, câmbio e capitalização,
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento
bem como as de seguros e de previdência privada;
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
IX - elaborar e executar planos nacionais e regitransportes urbanos;
onais de ordenação do território e de desenvolvimenXXI - estabelecer princípios e diretrizes para o
to econômico e social;
sistema nacional de viação;
X - manter o serviço postal e o correio aéreo naXXII - executar os serviços de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras;
cional;
XI- explorar, diretamente ou mediante autoriza*Inciso XXII com redaç§o dada pela Emenda Constitucioção, concessão ou permissão, os serviços de teleconal n1l 19, d8 4-6-1998.
municações, nos termos da lei, que disporá sobre a
XXIII- explorar os serviços e instalações nucleorganização dos serviços, a criação de um órgão reares de qualquer natureza e exercer monopólio estagulador e outros aspectos institucionais;
tal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e re50816 Quarta-feira 18
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COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

*Inciso XI com redaçíio dada pela Emenda Constitucional
nfl 8, de 15-8-1995.

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens:
*Alínea

ti

com redação dada pela Emenda Constitucional

nfl 8, de 15-8-1995.
b) os serviços e instalações de energia elétrica
e energético dos cursos de água, em articulação com
os Estados potenciais hidroenergéticos;

processamento, a industrialização e o comércLo de
minérios nucleares e seus derivados, atendidos os
seguintes princípios e condições:
a) toda atividade nuclear em território nacional
somente será admitida para fins pacíficos e mediante
aprovação do Congresso Nacional;
b) sob regime de concessão ou permissão, é
autorizada a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas;
c) a responsabilidade civil por danos nucleares
independe da existência de culpa;
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XXIV - organizar, manter e executar a inspeção
bre todas as matérias de competência da União, esdo trabalho;
pecialmente sobre:
XXV - estabelecer as áreas e as condições para
1- sistema tributário, ârrecadação e distribuição
o exercício da atividade de garimpagem, em forma
de rendas;
11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
associativa.
.........
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
CAPíTULO VII
111- fixação e modificação do efetivo das Forças
Da Administração Pública
Armadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
SEÇÃO IV
V -limites do território nacional, espaço aéreo e
Das Regiões
marítimo
e bens do domínio da União;
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poVI '"';' incorporação, subdivisão ou desmembraderá articular sua ação em um mesmo complexo geomento de áreas de territórIDs ou estados, ouvidas as
econômico e social, visando a seu desenvolvimento e
respectivas Assembléias legislativas;
à redução das desigualdades regionais.
VII - transferência temporária da sede do Go§ 1 lei complementar disporá sobre:
verno Federal;
I - as condições para integração de regiões em
VIII - concessão de anistia;
desenvolvimento;
IX - organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
11 - a composição dos organismos regionais que
dos
Territórios e organização judiciária, do Ministério
executarão, na forma da lei, os planos regionais, intePúblico e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
grantes dos planos nacionais de desenvolvimento ecoX - criação, transformação e extinção de carnômico e social, aprovados juntamente com estes.
gos, empregos e funções públicas;
§ 2º Os incentivos regionais compreenderão,
XI - criação, estruturação e atribuições dos mialém de outros, na forma da lei:
nistérios e órgãos da administração pública;
I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros
XII - telecomunicações e radiodifusão;
itens de custos ~ preços de responsabilidade do PoXIII - matéria financeira, cambial e monetária,
der Público;
instituições financeiras e suas operações;
11 - juros favorecidos para financiamento de atiXIV - moeda, seus limites de emissão, e monvidades prioritárias;
tante da dívida mobiliária federal.
'
11I- isenções, reduções ou diferimento temporáXV - fixação do subsfdio dos Ministros do Surio de tributos federais devidos por pessoas físicas ou
premo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta
jurídicas;
dos Presidentes da República, da Câmara dos DepuIV - prioridade para o aproveitamento econômitados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Feco e social dos rios e das massas de água represadas
deral, observado o que dispõem os arts. 39, § 42 , 150,
11, 153, 11I, e 153, § 2º, I.
ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a
secas periódicas.
*Inciso xv acrescido pela Emenda Constitucional n1l 19, de
§ 3º Nas áreas a que se refere o § 12, IV, a União
4-6-1998.
incentivará a recuperação de terras áridas e cooperaSEÇÃO VIII
rá com os pequenos e médios proprietários rurais
Do Processo Legislativo
para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de
água e de pequena irrigação.
SUBSEÇÃO 11I
Das Leis
TíTULO IV

º

Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I

Do Poder Legislativo
SEÇÃO 11

Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos artigos 49,51 e 52, dispor 50-

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
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SF PLS 00017/2000 de 26/01/2000 Complementar
Autor

SENADOR - Roberto Freire

Ementa

AutXlriza O Poder Executivo a criar a Regllo Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolína,lPE e Juazelro/BA
instituir o Programa Especial de DesenvolVImento do Pólo Petro/ln!l/PE e Juazelro/BA.
AUTORIZAçAO, EXeamvO, CRIAÇÃO, REGIÃO ADMINISTRATIVA, INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO REGIONAl, MUNICIPI
~A GRANDE, o ROCO, PETROUNA, SANTA MARIA DA 8011. VISTA, (PE), CJ.SA NOVA, CURAÇA, JUAZEIRO, S06IU.OlNliO,

Indexaç80

Despacho Iniciai
localização atual
Última A<;80

DESENVOl-VIM!NTO ECONOMlCO, PROGRAMA ESPECIAL.
Sf c:c ComluSo de ConstltulÇ6o, Justiça e Cldlldanla
SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
SF PLS 00017/2000
Data: 10/10/2000
~: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
SItu-çlo:APROVAOA
TextD: Anunr:lada a matéria. Aprovado o projeto, sem debates, com o seguinte resultado: Sim 58, N30 0, AblIt. O, Total .. 58
Aprovadas /15 Emendai nos 1 a 3-CCJ, com o seguinte retUltlIdo: Sim 56, NIo 1, Abst. 1, Total .. 58. À COIR para a redaçlo.
A MIlIUlr é lido o Parecer nO 9S4/2.000-<:DIR, Relator Senador Geraldo Melo, oferecendo iII redaçJo nnal da matéria. Aprovada
tlIl'ITlOI do Requerimento nO 521/2000, do Sr. Jetrerson Péres, dlSpenslI de publicaç80 de redllÇiio nna!. AClmara dos Deput
SGM com destino iI SSEXP.

Relatores

CCJ Edison LobIo
CCJ José I:duardo Dutra
CCJ J~rson Peres

Tramitações

SI" PLS 00017/2000
11/10/2000 SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDII:NTE
Rec:abido neste órgão ils 18: 15 hs.
11/10/2000 SSc:LSIt - SUBSI!C. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Proaldidala revisIo dos Autógrafos (fls. 35 a 36). À SSEXP.
11/10/2000 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
ASSCLSF para revide dos autógrafos.
11/10/2000 SSEXP - SUBSECRETARIA DI! EXPEOlEl'lTE
Rec:ebldo neste Órg!o às 10: 55 hs.

11/10/2000 SGM - SECRETARIA. GERAL DA MESA •
Proc:achdllll revitlo da RedaçIo Final (fls. 32 11 33). A SSEXP.
10/10/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
SltIJllÇIo: APROVADA
Aoonclldll a matéria. Aprovado o projeto, .em debatM, com o segUlfltt! resultado: SIm 58, N50 O,
Abst. O, Total 58. AprovadllS 1IS Emendai nOs 111 3-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 56, Nao 1,
Abet. 1, Total .. 58. À CDIR para • l'IdIçIo nnal. A seguir é lido o Parecer nO 954/2000-COIR, Relator
5eMdor Geraldo Melo, oferecendo a redllÇlo nnal da matéria. Aprovada, nos termos do Requerimento
nO 527/2íYíYJ, do Sr. J~ Péres, dllpenta de publlcaç6Q de redllçIo final. À amara dos
De~. A SGM com destino à SSEXP.
Publlcaçio em 11/10/2000 no DSF páginas: 20233 - 20231
Publlcaçlo em 11/10/2000 no DSF páginas; 20241 - 20249
05/10/2000 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Induldo em ordem do Dia da Se!I5Iio Dellbel'llltlva Ordinária do dia 10(10/2000. Dlscuss!o em turno

=

únICO.
29/09(2000 ATA-PLEN - SUa5ECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
NIo houve número regimental para abertura da sesslo. A Presidência, nos termos do Art. 155, § 20
do Regimento Interno, despacha a matéria iI SGM (término prazo, ontem, sem aP.fl!St!ntllç!o de
emenda. ao projeto). A matérill será Indulda em Ordem do DI!! oportunamente. A SGM.
Pubücaçlo em 30/09/2000 no DSF páginas: 19055
28/09/2000 SSCLSF - SU6SfC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
EnCIIITIlnhado 1IO P1enlirlo para comunk:açAo do término do prazo de apresenta<;ilo de emendlls.
21/09(:WOO SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
SltuaÇlio: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
Pra:w para recebimento de Emendas: de 22.09.2000 Il 28.09.2000.
20/09/2000 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 919/20Q0-CCJ, Rellltor Senador Jerrerson Péres, flIvorl!veJ com as Emend1l5 nOs
1 a 3-Ca. A Pre.ld!nda comunica ao Plenário que o proJeto foi apreciado em caráter terminativo pela
CO. No entllnto, por se tratar de matéria objeto de lei complementar e de compet!nda do PleniuiD
do Senado Federlll, li Presldinctll abre o prazo de dnco dlM úteis para apresentação de emendM li
Projeto, perante a Mesa, nos termos do art. 235, lI, Md", do Regimento Interno. À SGM.
Pubbcaçlo em 21/09/2000 no DSF páginas: 18820 • 18824
Publlaçlo em 21/09/2000 no DSF páginas: 18828
14/09/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Sltuaç!o: AGUARDANDO [Na.USÁO ORDEM DO DIA
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Situação: APROVADO PARECER NA COMISSAO
Anexei às folhas (18 a 20) oTexto final da Comissão de Constituição, Justiça eCidadania( eàs folhas
(21) o Of. 122/2000 .. CO comunicando aaprovação em caráter terminativo da matéria. ASSCLSF.

13/09/2000 CCJ .. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida a Comissão, é aprovado por unanimidade o Relatório do seno Jefferson Péres, favorável a
matéria, com as Emendas de nOs 1,2 e 3 que apresenta.

11/05/2000 CO .. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA APAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório do Seno Jéfferson Péres, com voto pela aprovação da Matéria, com as Emendas
de nOs 1,2 e 3 Que apresenta. Matéria pronta para pauta na Comissão.
15/03/2000 CO .. Comissão de Constituição, Justiça e CidadaniaSituação: MATÉRIA COM ARELATORIA
Redistribuído ao Senador Jefferson Péres.

13/03/2000 CO .. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Encaminhado ao Senador José Eduardo Dutra para relatar.

01/03/2000 CCJ .. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM ARELATORIA
,
Encaminhado ao Senador Edison Lobão para relatar.

22/02/2000 CO .. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Amatéria encontra-se sobre a Mesa desta Comissão aguardando apresentação de emendas até
29/02/2000 e, posteriormente, a designação do relator.

21/02/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA .. PLENÁRIO
APresidência comunica ao Plenário que a matéria, lida durante aconvocação extraordinária, vai à
Comissão de Constituição, Justiça eCidadania, em decisão terminativa, onde pederá receber
emendas a partir de hoje, pelo prazo de cinco dias úteis. ÀCO.
Publicação em 22/02/2000 no D5F páginas: 3132
27/01/2000 SGM .. SECRETARIA GERAL DA MESA
Encaminhado ao Plenário.
,

26/01/2000 ATA-PLEN .. SUBSECRETARIA DE ATA .. PLENARIO
16:30 Leitura. Ao PLEG com destino à SGM.
Publicação em 27/01/2000 no D5F páginas: 1075 .. 1076
26/01/2000 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
,
Este processo contém 03 (três) folhêlS numeradas e rubricadas. ASGM.
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Art. 32 , Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de outubro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nll 17, de 2000 - Complementar,
constante dos autógrafos em anexo, que "autoriza o
Poder Executivo a criar a Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina PE e Juazeiro - BA e instituir o Programa Especial
de Desenvolvimento do Pólo Petrolina - PE e Juazeiro-BA".
Atenciosamente, - Senador Habar Júnior Primeiro-Secretário, em exercício.
PROJETO DE LEI N1l1.626-C, DE 1996

Emendas do Senado Federal Ao
Projeto de Lei n 2 1.626-8 de 1996, que
"amplia a legitimação para causas perante os juizados especiais cíveis e dá outras providências".
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 112• O § 112 do art. 8 12 da Lei n12 9.099, de 26
de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

.
"Art. 8"
§ 112 Serão admitidos a propor ação
perante o juizado as pessoas físicas capazes - excluídos os cessionários de direito
de pessoas jurídicas - a microempresa, a
entidade beneficente ou assistencial e o
condomínio, quando representado pessoalmente pelo síndico.

Art. 20 Para fins desta lei, microempresa é
aqu'ela assim definida na legislação federal, e entidade beneficente ou assistencial, aquela considerada, nos termos da lei, de utilidade pública.

Art. 42 , Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 12 de dezembro de
1996.
Emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n!! 102, de 1996 (PL n!l
1.626, de 1996, na Casa de origem), que
"amplia a legitimação para causas perante
os juizados especiais cíveis e dá outras
providências".
Emenda n1l 1
(Corresponde à Emenda n1l 1 - CCJ).
Dê-se ao art. 1 2 do Projeto a seguinte
redação:
"Art. 112 O art. 82 da Lei nº 9.099, de 26
de setembro de 1995, passa a vigorar com
a seguinte redação:
'Art. 82
.
§ 1!l Serão admitidas a propor ação
perante o juizado as pessoas físicas capazes - excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas - e a microempresa.' (NR)
li

§ 3" Para os efeitos desta lei, microempresa é aquela assim definida no art. 2!l
da Lei n2 9.841, de 5 de outubro de 1999,
ou, na sua falta, pela legislação federal em
vigor." (AC)*
Emendan!l2
(Corresponde à Emenda n2 2 - CCJ)
Suprima-se o art. 22 do Projeto.
Emendan1l 3
(Corresponde à Emenda n2 3 - CCJ)

Dê-se à ementa do Projeto a seguinte redação:
"Altera o art. 8 12 da Lei n12 9.099, de 26
de setembro de 1995, para facultar à microempresa o direito de propor ação pe-
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rante O Juizado Especial e dá outras providências."
Emendan2 4
(Corresponde à Emenda n2 4 - CCJ)

Suprima-se o art. 42 o Projeto.

LEI

N2 9.841,

Quarta-feira 18 50821

DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Institui o Estatuto da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte, Dispondo Sobre o Tratamento Juridic o Diferenciado, Simplificado e Favorecido Previsto
nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal.

Senado Federal, 11 de outubro de 2000 - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDi

LEI NII 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe Sobre Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá Outras Providências.

CAPíTULO 11
Dos Juizados Especiais Civeis

SEÇÃO 111
Das Partes

82

Não poderão ser partes, no processo
Art.
instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas
da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1Q Somente as pessoas físicas capazes serão
admitidas a propor ação perante o Juizado Especial,
excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

§ 22 O maior de dezoito anos poderá ser autor,
independentemente de assistência, inclusive para
fins de conciliação.

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

CAPíTULO 11
Da Definição de Microempresa e de Empresa
de Pequeno Porte

Art. 22 Para os efeitos desta lei, ressalvado o
disposto no art. 32, considera-se:
I - microempresa, a pessoa jurídica e a firmo
mercantil individual que tiver receita bruta anual
igualou inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais);
11 - empresa de pequeno porte, a pessoa
jurídica e a firma mercantil individual que, não
enquadrada como microempresa, tiver receita
bruta anual superior a R$ 244.000,00 (duzentos
e quarenta e quatro mil reais) e igualou inferior
a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais).

§ 12 No primeiro ano de atividade, os limites
da receita bruta de que tratam os incisos I e 11 serão proporcionais ao número de meses em que a
pessoa jurídica ou firma mercantil individual tiver
exercido atividade, desconsideradas as frações de
mes.

§ 211 O enquadramento de firma merciantil individuai ou de pessoa jurídica em microer'flpresa ou
empresa de pequeno porte, bem como o ~eu desenquadramento, não implicarão alteração, denúncia ou
qualquer restrição em relação a contratos por elas
anteriormente firmados.

§ 32 O Poder Executivo atualizará os valores
constantes dos incisos I e 1\ com base na variação
acumulada pelo TGP-DI, ou por indice oficial q~e
venha a substituí-lo.
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'SP·pt,C-00102flSHHi·de·1'1:tt21'1:H6····················
Outros Números
Autor
Ementa
[l\dexação

Despacho Iniciai

co PL. 1626/1996
DEPUTADO - MOACYR ANDRADE
AMPLIA A LEGITIMAÇÃO PARA CAUSAS PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
ALT!R.N;AO. leI FEDERAL, LEGmMAÇÃO CAUSA JUDICIAL, JUIZO CIVIL, JUIZO CRIMINAL. AUTORIZAÇÃO, MICROEMPRES
IKSTlTUl~O, BeNEflCENTE, INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL, CONDOMINIO, EXIGENCIA, PRESENÇA, SINDICO, PROPOSIÇÃO,
JUDICIAl, JUIZO CIVIL, JUIZO CRIMINAL.
SF CO COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

ÚltlmaAção

SF PLC 0010211996
Data: 03/1G/2000
LocII: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO

SItlJllçio:APROVADA
Texto: DisCUssSo encerrlJda, sem debates, em conjunto, do projeto e das emendas, Aprovlldo o projeto e as Emendas nOs 1
CO, de Pilrecer favorável, em globo. À COIR para redaçBo I'InaJ. A seguir, é lido o Parecer nO 929/2oo0-CDIR, Relator SeCllld.
RoIUlIclo CUnha Lima, ofecendo a redaçIQ 1Inal das emendas do Senado ao flro~eto. ~ada a redaçlo fln'lll, MS te.n'l\I)S 00
Jtsquerlmento nO sOB/2000, do Sr. Amlr Lando, de dispensa de publlcaçJo de reeJaç!o final. À Câmara doS Deputados. ASG
d~no

• SSEXP.

Relatores

co Amir Lando

Tramitações

S, PLC 00102/19!iUi
05/1D/2ooo SSCLSF • suesec. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revldo dos autógrafos. À Subsecretlsrla de Expediente.

04/10/2000 SSEXp· SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revl550 dos autógrafos.
04/10/2000 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDtENTE
recebido neste orglo às 16:30 hs.
04/10/2000 SGM - SeCRETAIUA GERAL. DA MESA
Procedida a revlsio da redaçao final. À SUbsecretllrla de Expediente.

03/1D/2ooo ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLeNÁRIO
SItullçio:Afl'ROVADA
OlilCUsdo encel"l'!lda, sem debates, em conjunto, do projeto e das emendas. AprovlJdo o projeto e as
Emendas nOS 1 11 4-CO, de parecer favorável, em globo. À COIR para redaçao rlnal. A seguir, é lido o
Parecer na 929/20oo·COIR, Relator senador Ronaldo Cunha Uma, ofecendo a redaçlo fiMI das
el'Mndllll do senado la projeto. AproVlldll a redl!lÇão final, nos termos do Requerimento nO 508/2000,
do Sr, Amlr Lando, de. dlspenA de J)Ubllcaçlo de redaçio final. À cAmllRl dos Deputados. À SGM com
dlllltino à SSEXP.

25/09/2000 SSCLSF - SUSSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situllçjo: INCLUIOO EM ORDE:M DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Inc:luldo em Ordem do Dia da sesslo deliberativa ordinária de 03.10.2000, Oiscuss30, em turno único.
22/08/2000 SSClSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
AQendado para il sesdo delibenltiva ordimirla de 03/10/2000.
15108/2000 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
S~: AGUARDANDO lNa.uSÃO ORDEM 00 DIA
Aguardando includo em Ordem do 0111.
15/00/2000 AiA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - P\.ENÁRIO
A Preslclinda comunica ao Plenârio que encerrou o prazo ontem, sem apresentaçlio de emendas. A
matéria será inclurda em Ordem do Dia oportunamente. A SGM.

PublJcaçao em 16/OB/20oo no D5F ~ginas: 16968
1<6/08/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Em:aminhedo 110 Plenilrlo para comunlcaçlo do térmIno do prazo de apresentação de emendas.
07/08/2000 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Sltu.çIo: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A ME5A
Prazo pera recebimento de emendas: 8 a 14.08.2000.
04/OB/2ooo ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitUra do Parecer nO 814, de 2000-Cc::J, Relator Senador Amlr Lando, favonlvel à matéria. Abertura
do prazo de c:lnco dias ótels para recebimento de emendlls, perante à Mesa, nos termos do art. 235,
U, "<I", do Regimento Interno. À Secretilrla-Geral da Mesa.
Publlc:aç!o em 05/08/2000 no DSF páginas: 1581:3 - 15816
Re.tll'lClldo em 15/08/2000 no D5F pâolnas: 16891 • 16900
29/06/2000 SSCLSF - SUB5EC, COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Sltuaçlo: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Juntei, i1s fls. 14, CÕplll da leglslaç6a CItada no parecer. Encamlnhlldo ao Plenz!irlo paRI leltllra do

parecer.
27/06/2000 CO - Comisdo de Constltulçlioi JustiÇa e adadanla
C;ltlllllt'lIIn' APROVAM PAI?FrFI? NA t"'OMT"" n
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19/10/1999 CCJ • Comlss30 de Constituição, Justiça e Cidadania
Sltuaçao: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o Relatório do Seno Amir Lando, favorável ao projeto, com as Emendas
oferece. Matéria pronta para pauta na Comissão.

nO 01 a 04 que

30/09/1999 CO • Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ao Gabinete do Senador Amir Lando para emitir relatório.
16/03/1999 SSCLSF· SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Sltuaçao: MATÉRIA COM A RELATaRIA
ENCAMINHADO A CO.

16/03/1999 SSCLSF - 5UBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
A PRESENTE MATERIA VOLTA 'A TRAMITAÇÃO NORMAL.
16/03/1999 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 SENADO
O PLS 00187 1997, FOI ARQUIVADO, NOS TERMOS DO ART. 332 RISF.
16/03/1999 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
0900 RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 16 DE MARÇO DE 1999.
15/03/1999 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
ENCAMINHADO A SSCLS, PARA DESAPENSAMENTO.
30/01/1998 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
DEVOLVIDA PELO RELATOR, SEN ROMEU TUMA, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇOes DE Sl:R
INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.
.

13/01/1998 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN ROMEU TUMA.
11/12/1997 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RECeBIDO NESTE ORGÃO, EM 11 DE DeZEMBRO DE 1997, JUNTAMENTE COM

o PLS 001871997.

11/1211997 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CO, PARA EXAME DA MATERIA E DO PLS 187/97, QUE TRAMITAM EM CONJUNTO.
11/12/1997 SACP • SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 11 DE DEZEMBRO DE 1997.
10/12/1997 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES. DSF 1112 PAG 27761.
10/12/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 1024.

10/12/1997 ATA-PlEN· SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
INCLUsAO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. 1024, DE TRAMITAÇÃO CONJUNTA).
05/12/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDeNAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
AGENDADO PARA o DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1997.
24/11/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 24 DE NOVEMBRO DE 1997.

24/11/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM 00 DIA (RQ. 187, DE TRAMITAÇÃO CONJUNTA).
24/11/1997 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA RQ. 1024, DO SEN ROMEU ruMA, SOUClTANDO TRAMITAÇÃO CONJUNTA COM O PLS 00187
1997. DSF 2511 PAG 25696.

25/09/1997 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATOR SEN ROMEU TUMA.
17/12/1996 MESA· MESA DIRETORA
DESPACHO A CO. DSf 18 12 PAG 20767.
17/12/1996 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
LEITURA.
12/12/1996 PLeG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
ESTE PROCESSO CONTEM 06 (SEIS) FOLHAS NUMERADAS E RUBRICADAS.
Anexadas

PLS 00187 1997
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Brasília, em 11 de outubro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado
Federal aprovou, em revisão e com emendas, o Projeto de Lei da Câmara nll 102, de 1996 (PL nIl 1.626, de
1996, nessa Casa), que "amplia a legitimação para
causas perante os juizados especiais cíveis e dá outras providências·.
Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os
referentes à~emendas em apreço, bem como, em devolução, um da primitiva.
Atenciosamente. Senador Carlos Patrocínio,
Primeiro-Secretário, em exercício

PROJETO DE LEI NIl3.5GO-B, DE 1997
Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei NSI 3.5GO-A, de 1997, que
"institui a Semana Nacional de Combate
e Prevençlo ao CAncer de Próstata".
(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54))
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li É nstituída, nos termos desta Lei, a Semana Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer
de Próstata, com campanha institucional desenvolvida a partir de 27 de novembro (Dia Nacional de Combate ao Câncer) , com duração de urna semana.
Art. 2!l A promoção e coordenação da Semana Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata
ficará a cargo do órgão federal responsável pela saúde.
Art. 311 A Semana Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata poderá incluir, dentre
outras, as seguintes atividades:
I - campanha institucional nos meios de comunicação, com mensagens sobre o que é o câncer de
pr6stata e suas formas de prevenção;
I
"
parcerias com as Secretarias Estaduais e
Municip~is de Saúde, colocando-se à disposição da
rt>opulaç~o masculina, acima de quarenta anos, exames, para a prevenção ao câncer de próstata;
111 - parcerias com universidades, sociedades
civis organizadas e sindicatos, organizando-se durante a Semana Nacional de Combate e Prevenção ao
Câncer de Próstata debates e palestras sobre a doença e as formas de combate e prevenção a ela;
IV - inserções nos meios de comunicação, ao
longo do ano, de mensagens sobre prevenção ao
câncer de próstata, a partir da campanha desenvolvida na Semana Nacional de Combate e Prevenção ao
Câncer de Próstata;
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V - outros atos de procedimentos lícitos e úteis
para a consecução dos objetivos desta instituição.
Art. 42 O órgão responsável pela promoção e coordenação da Semana Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata poderá estender as
ações deste evento a todo o território nacional, podendo, para tanto, celebrar convênios e acordos com
órgãos congêneres públicos e privados, e, especialmente, estaduais e municipais.
Art. 52. A organização da Semana Nacional de
Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata será
objeto de ato de regulamentação própria, a ser expedido pelo Poder Executivo, no prazo de sessenta dias
a contar da data da publicação desta Lei.
Art. 6l!. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 72 Revogarn-se as disposições em contrário.
Camara dos Deputados, 8 de dezembro de
1997. - Michel Temer
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n1l 73. de 1997 (PL nQ 3.500, de 1997, na Casa
de origem), que "institui a Semana Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata".
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Institui o Programa Nacional de Controle do
Câncer de Próstata.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 E instituído, nos termos desta Lei, o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata, a
ser implementado a partir de 27 de novembro (Dia
Nacional de Combate ao Câncer) do ano 2000.
Art. 22 É autorizado o Poder Executivo, através
do Ministério da Saúde, a assumir os encargos da
promoção e coordenação do Programa Nacional de
Controle do Câncer de Próstata.
Art. 32 O Ministério da Saúde promoverá o consenso entre especialistas nas áreas de planejamento
em saúde, gestão em saúde, avaliação em saúde,
epidemiologia, urologia, oncologia clínica, radioterapia e cuidados paliativos sobre as formas de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata.
em todos os seus estágios evolutivos, para subsidiar
a implementação do Programa.
Art. 4l! O Programa Nacional de Controle do
Câncer de Próstata deverá incluir, dentre outras, as
seguintes atividades:
I - campanha instituciol')al nos meios de comunicação, com mensagens sobre o que é o câncer de
próstata e suas formas de prevenção;
" - parcerias com as Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde, colocando-se à disposição da
população masculina, acima de quarenta anos, exames para a prevenção ao câncer de próstata;
111 - parcerias com universidades, sociedades
civis organizadas e sindicatos, organizando-se deba-
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tes e palestras sobre a doença e as ~ormas de combate e prevenção a ela;
IV - outros atos de procedimentos lícitos e úteis
para a consecução dos objetivos desta instituição.
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cinco anos consecutivos, preferencialmente na semana que se inicie no dia 27 de novembro, Dia Nacional
de Combate ao Câncer, ou o inclua.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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5F PLC 73/1997 de 13/08/1997

Identificação SF PLC 73 /1997
CO PL 3500/1997

Autor

DEPUTADO· TELMA DE SOUZA (PT - SP)

Ementa

INSTITUI A SEMANA NACIONAL DE COMBATE E PREVENÇÃO AO
CANCER DE PROSTATA.

Indexação

CRIAÇÃO, SEMANA, AMBITO NACIONAL, COMBATE, PREVENÇÃO,
CANCER, HOMEM, COMPETENCIA, (MS), REALIZAÇÃO, ATIVIDADE
CAMPANHA EDUCACIONAL, MEIOS DE COMUNICAÇÃO, PARCERIA,'
UNIVERSIDADE, SOCIEDADE CIVIL, SINDICATO, CONFERENCIA,
DEBATE, DOENÇA, CONVENIO, SECRETARIA DE SAUDE.
SF COMISS~O CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CO
SF COMISSAO DE EDUCAÇAO - CE

Despacho
Iniciai
Última Ação

Tramitação

Data: 17/08/2000 Local: (SF) SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Status: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
(INCLOD)
Texto: Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária
de 12.09.2000. Discussão do Substitutivo, em turno suplementar.
Encaminhado em 17/08/2000 para (SF) ATA-PLEN SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO
PLC 00073/1997
• 09/12/1997 PROTOCOLO LEGISLATIVO· PLEG
ESTE PROCESSO CONTEM 16 (DEZesSEIS) FOLHAS
NUMERADAS E RUBRICADAS.
• 09/12/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
LEITURA.
• 09/1211997 MESA DIRETORA - MESA
DESPACHO A CCJ E CE. DSF 10 12 PAG 27499 A 27502.
• 09/12/1997 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 1997.
• 09/12/1997 SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTESSACP
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 1997.
• 10/12/1997 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CO
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 1997.
• 13/01/1998 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA· CCJ
RELATOR SEN LUCIO AL.CANTARA.
• 24/03/1998 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ
OEVOL.VIDA PEL.O RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM
CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO.
• 12/03/1999 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania CC]
RELATOR SEN LUCro ALCANTARA.
• 12/03/1999 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -

CCJ
DEVOLVIDO PELO RELATOR SEN LUCIO AlCANTARA;
ESTANDO A MAT~RIA EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA
PAUTA DE REUNIAO DA COMISSAO.
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• 24/03/1999 Comiss!o de Constituição, Justiça e Cidadania ~

CCJ
•
•
•

•

•

A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR, SEN LUCIO
ALCANTARA, FAVORAVEL AO PROJETO. (FLS. 18 A 20).
25/03/1999 SERVIÇO DE APOIO COMISSÕeS PERMANENTESSACP
ENCAMINHADO A CE, PARA EXAME DA MATERIA.
25/03/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 25 DE MARÇO DE 1999.
07/04/1999 COMISSÃO DE eDUCAÇÃO - Cf
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN SEBAsTIÃO ROCHA.
18/04/2000 COMISSÃO DE EDUCA~O - ce
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Devolvido pelo relator, Senador Sebastll!lo Rocha, com
relatório devidamente assinado, na forma de substitutivo,
estando em condições de se incluído em pauUl.
02/05/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - Cf
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
A Comissio, reunida no dia de hoje, aprova o parecer
favorável de autoria do Senador Sebastllo Rocha, na forma
do substitutivo oferecido, incorporando a emenda n. O 01 - CE

(de autoria do Senador José Fogaça) anexada à fi. 21.
• 05/05/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
À SSCLSF, para as devidas providências.
• 05/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Devolvido à Comlssl!lo de Educaçlo.
• 08/05/2000 COMISSÃO DE EDUCAçÃO - CE
Anexado i1s fls. 36 e 37, Texto Consolidado do Substitutivo
(Emenda n. o Ol-CE) ao presente projeto.
• 18/05/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇAO - CE
À SSCLSF, para prosseguimento de sua tramitação.
• 18/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para leitura dos pareceres da CCJ e
CE.

• 23/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

LeItura dos Pareceres nOs 52212000-CCJ, Relator Senador
lúcio AlcAntal'B, favorável e 523/2000-CE, Relator Senador

Sebastl!o Rocha, ravo~vel com a Emenda nO 1-CE
(Substitutivo). A matéria fk:ará perante a "1esa durante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas. A SGM.
• 24/05/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
(AGREMESA)
Prazo para recebimento de emendas: 25 a 31.05.2000.
• 31/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para comunlcaçSo do término do
prazo de apresentaçio de emendas.
• 01/06/200~ SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

11:33· Término do prazo sem apresentaç!o de emendu-:. A
matéria será Incluída em ordem do Dia oportunamente. A
SGM.
• 02/06/2000 5EcRErARlA GEAAL DA MESA • SGM
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando inclusão em Ordem do Dia.
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• 02/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando Inclusão em Ordem do Dia.
• 12/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
AGENDADO PARA ORDEM DO DIA (AGENDADO)
Agendado para a sessão deliberativa ordinária de 21.06.2000.
• 19/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOO)
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ord\nári~ do
dl21 21/06/2000. Discussão, em turno único.
• 21/06/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO· ATA-PLEN
Aprovada a Emenda nO l-CE (Substitutivo), ficando
prejudicado o projeto, tendo usado da palavra o Relator,
Senador Sebastião Rocha. À ComIssão DIretora para redação
do vencido para o turno suplementar. Leitura do Parecer nO
689, de 2000, da Comissão Diretora, Relator Senador Ronaldo
Cunha Uma, redação do vencido para o turno suplementar. À
SSCLS
• 23/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando inclusão em Ordem do Dia.
• 03/08/2000 SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
INCWIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUaERATIVA
(INCLOO)
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 10/08/2000. Discussllo, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao PLC nO 73/97.
• 10/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO ~ ATA-PLEN
Discussão sobrestada, em virtude do término do prazo
regimental da sessão. À SGM.
• 17/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA· SGM
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinárIa de
12.09.2000. Discussão do SubstitutiVO, em turno
suplementar.
,
• 12/09/2000 SUBSECRETARIA DE ATA ~ PLENARIO - ATA-PlEN

•

•
•
•

•

DIscussão encerrada sem apresentação de emendas, o
Substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos
termos do art. 284 do Regimento Interno. À Câmara dos
Deputados. À SGM, com destino a SSEXP.
13/09/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA· SGM
procedida a revIsão da Redação do vencido (fls. 41 a 42).
SSEXP.
13/09/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão às18: 10 hs.
14/09/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE ~ SSEXP
À SSCLSF para revisão dos autógra!os.
14/09/2000 SUBSEC. COORDENAÇAO LEGISLATIVA DO
SENÀDO • SSC\.SF
,
Procedida a revisão dos Autógrafos (fls. 44). A SSEXP.
14/09/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP

À
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Ofício nº 1.392 (SF)
Brasília, em 6 de outubro de 2000
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado
Federal aprovou, em revisão, nos termos do Substitutivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara nQ 73, de
1997 (PL nº3.S00, de 1997, nessa Casa), que "institui
o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata".
Em anexo, restituo um dos autógrafos do projeto
originário.
Atenciosamente, Senador Carlos Patrocínio,
Primeiro-Secretário, em exercício
PROJETO DE lEI N2 3.627, DE 2000
(Do Sr. Betinho Rosado)
Introduz modificação no Plano Nacional de Viação, incluindo trecho rodoviário que especifica.
(Às Comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Ficam incluídos no Sistema Rodoviário
Nacional, constante do anexo do Plano Nacional de
Viação, aprovado pela Lei nº5.917, de 10 de setembro de 1973, os seguintes trechos rodoviários:
1- rodovia RN-014, entre Jucuri-RN, no entroncamento com a BR-40S, e a divisa RN/CE;
11 - rodovia CE-266, entre a divísa CElRN entroncamento com a BR-116.
Parágrafo único. O número de ordem do trecho
ora incluído será definido em regulamentação.
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A principal função das rodovias federais é integrar espaços geográficos, fazendo a ligação entre cidades e estados brasileiros. O fortalecimento do comércio entre as regiões, bem como a economia nacional, dependem, em grande escala, do Sistema Rodoviário Nacional.
Ao longo do tempo, núcleos de desenvolvimento
comercial, industrial e financeiro surgem naturalmente exigindo rodovias adequadas para ligações imediatas de transporte de carga e de passageiros. E o caso,
por exemplo, do trecho que liga o município de Mossorô, pólo da Chapada do Apodi, com o Vale do Jaguaribe, a partir do município de Tabuleiro do Norte,
no Ceará.
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Ocorre que hoje as estradas que ligam essas
duas regiõespálos de desenvolvimento da agricultura
irrigada no Nordeste não são pavimentadas e ficam
intransitáveis durante o período das chuvas. Fora da
estação chuvosa, percorrer o trecho é uma aventura
absolutamente sem segurança. É inconcebível que
essas duas regiões-pólos estejam quase incomunicáveis, aumentando, assustadoramente, as despesas
de transporte.
Torna-se necessário, portanto, integrar e potencializar o desenvolvimento de ambas as regiões com
término da construção desse trecho da RN-014 a partir da cidade de Jucuri-RN até 33 quilômetros de extensão na divisa entre os Estados do Rio Grande do
Norte e do Ceará, e da divisa até a rodovia BR-1 16,
após o cruzamento com a rodovia CE-358, com mais
46 quilômetros de extensão.
Para viabilizar a obra, torna-se indispensável a
inclusão do referido trecho de 79 quilômetros de extensão no Plano Nacional de Viação. Destacamos
que o ítem 2.1.2 do Anexo do PNV, ao determinar
condições para que um trecho rodoviário venha a integrar o Sistema Rodoviário Nacional, dispõe na alínea c: "ligar em pontos adequados duas ou mais rodovias federais".
Esta é a razão pela qual esperamos contar com
o apoio dos nobres Parlamentares para seu endosso.
Sala das Sessões, em 05 de outubro de 2000. Deputado Betinho Rosado
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI

LEI NQ 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973
Aprova o Plano Nacional de Viação,
e dá Outras Providências.
Art. 1Q Fica aprovado ,o Plano Nacional de Viação (PNV) de que trata o-art.~, item XI, da Constituição Federal, representado e, descrito complementarmente no documento anexo' contendo as seguintes
seções:
1. Conceituação Geral. Sistema Naçional de Viação.
2. Sistema Rodoviário Nacional:
2.1 conceituação:
2.2 nomenclatura e relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrantes do
Plano Nacional de Viação.
3. Sistema Ferroviário Nacional:
3.1 conceituação;
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3.2 nomenclatura e relação descritiva das ferrovias integrantes do Plano Nacional de Viação.
4. Sistema Portuário Nacional:
4.1 conceituação;
4.2 relação descritiva dos portos marítimos, fluviais e lacustres do Plano Nacional de Viação.
5. Sistema Hidroviátrio Nacional:
.
_
5.1 conceltuaçao;
5.2 relação d:scritiva d~s v~as navegáveis interiores do Plano NaCional de Vlaçao.
6. Sistema Aeroviário Nacional:
6.1 conceituação;
6.2 relação descritiva dos aeródromos do Plano
Nacional de Viação.
§ 1Q Os sistemas mencionados nas seções 2, 3,
4, 5 e 6 citadas, englobam as respectivas redes construídas e previstas.
§ 2 2 As localidades intermediárias constantes
das redes previstas que figuram nas relações descritivas constantes das seções 2.2 e 3.2 citadas, não
constituem pontos ob~ig~tóric:s de passage.m, ~as fig.uram ap.enas como Indlcaçao geral da dlret~l~ da~
vias consideradas, send.o o se~ traçado de!ml~lvo flPoder Executivo, apos estudos tecnlcos e
xado
economlcos.
§ 3 2 Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente, que
permita distinguir e identificar facilmente as diretrizes viárias com seus pontos de passagem, assim
como os portos e aeródromos, conforme as relações descritivas do Plano Nacional de Viação de
que trata esta Lei.

pe!o

ANEXO I(

Sistema Rodoviário Nacional
2. SISTEMA RODOVIÁRIO NACIONAL
2.1 - Conceituação:
2.1.0 - O Sistema Rodoviário Nacional é constituído pelo conjunto dos Sistemas Rodoviários Federal, Estaduais e Municipais, e compreende:
a) infra-estruturà rodoviária, que abrange as Redes de Rodovias e suas instalações acessórias e
complementares;
b) estrutura op~racional, abran'gendo o conjunto
de atividades e meios estatais de administração, inclusive fiscalização, que atuam diretamente no modo
rodoviário de transporte e que- possibilitam o uso adequado das rodovias.

Quarta-feira 18 50829

2.1.1 - As rodovias consideradas no Plano Nacional de Viação são aquelas integrantes do Sistema
Rodoviário Federal, descrito neste anexo.
2.1.2 - As rodovias do Plano Nacional de Viação
deve~ _sa~sfazer a, pelo menos, uma das seguintes
condlço~s..
.
"
a) ligar a Capl~~1 :ederal a uma ou mais Capitais
de Estados ou Terntonos ou a pontos Importantes da
orla oceânica ou fronteira terrestre;
b) ligar entre si dois ou mais dos seguintes pontos, inclusive da mesma natureza:
_ capital estadual;
- ponto importante aa orla oceânica;
- ponto da fronteira terrestre.
c) ligar em pontos adequados duas ou mais rodovias federais;
d) permitir o acesso:
_ a mstalações federais de importância, tais
como parques nacionais, estabelecimentos industriais e organizações militares;
- a estâncias hidrominerais a cidades tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional e pontos de atração turística notoriamente
conhecidos e explorados;
_ aos principais terminais marítimos e fluviais e
aeródromos, constantes do Plano Nacional de Viação.
e) permitir conexões de caráter internacional.
BR: 116
Pontos de Passagem: Fortaleza - Russas - Jaguaribe - Salgueiro - Canudos - Feira de Santana Vitória da Conquista - Teófilo Otoni - Muriaé - Leopoldina - Além - Paraíba - Teresópolis - Entronc.
c/13R-493-Entronc. c/BR-040-Rio de Janeiro - Barra
Mansa - Lorena - São Paulo - Registro - Curitiba Lajes - Porto Alegre - Pelotas - Jaguarão
Unidades
da
Federação:
CE-PB-CE-PE-BA-MG-RJ-GB-RJ-SP-PR-SC-RS
Extensão (km): 4.468
Superposição·
BR:Km:BR: 120
Pontos de Passagem: Araçuai - Capelinha Guanhães - Itabira - Nova Era - São Domingos do
Prata - Ponte Nova - Ubá - Cataguases - Leopoldina
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- Providência - Volta Grande - Bom Jardim - Forno
Unidades da Federação: MG-RJ
Extensão (km): 897
Superposição.
BR:
km- _

.

...............
BR:405
Pontos' de Passagem: Mossor6 - Jucun - Mulungu - Apoti - Itau - São Francisco do Oeste - Pau
dos Ferros - Rafael Fernandes - José da Pedia - Uirauna - Àntenor Navarro - Marizópolis (BR-230)
Unidades da Federação: RN-PB
Extensão (km): 245
Superposição·
BR:-

Km:BR:406
Pontos de Passagem: Macau - Jandaira - João
Câmara - Natal
Unidades da Federação: RN
Extensão (km): 187
Superposição·
BR:-

Km:-
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Art. 2º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
"Art 233-A. As tarifas aplicadas no
transporte de menores obedecerão às seguintes regras:
I - criança com menos de dois anos de
idade pagará dez por cento da tarifa integrai, desde que não ocupe um assento e esteja acompanhada de um passageiro com
mais de doze anos de idade que tenha pago
tarifa integral:
" - criança de dois a doze anos de
idade pagará cinqüenta por cento da tarifa
integral, mesmo que não esteja acompanhada por um passa geiro 'Pagando tarifa integrai;
11I - criança com mais de doze anos de
idade pagará tarifa integral.
§ 1Q criança com menos de dois anos
de idade que não esteja acompanhada de
passageiro com mais de doze anos de idade somente será transportada se colocada
aos cuidados de membro especffico da tripulação, caso em que pagará a tarifa integraI.
§ 2º O termo tarifa integral refere-se à
tarifa normal aplicável ou tarifa especial de
adulto que esteja sendo praticada no serviço utilizado." (NR)
Art. 2 11 • Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

PROJETO DE LEI NlI 3.628, DE 2000
(Do Sr. Celso Giglio)

Acreecenta dispositivo á Lei nll
7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, disciplinando a cobrança de tarifas no transporte de
menores de Idade.
(Às Comissões de Defesa do Consumidor, 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. 1II Esta lei acresce dispositivo à Lei nIl 7.565,
de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, com a finalidade de discipiinar a cobrança de tarifas no transporte de menores de idade.

A finalidade deste projeto é acrescentar ao Código Brasileiro de Aeronáutica dispositivo que ofereça
segurança jurfdica na imposição de tarifas para menores de idade no transporte aéreo.
Atualmente, a matéria não encontra espaço em
lei, sendo regulada por intermédio da Podaria nº
957/GM5, de 1989, que dispõe sobre as condições
gerais do transporte aéreo de passageiros pelas empresas concessionárias.
A referida portaria determina, em seu ad. 61,
que a criança com menos de dois anos, desde que
seja acomodada no colo de passageiro com mais de
doze anos, pague somente 10% da tarifa integral.
Também, que a criança entre dois e doze anos pague
somente 50% da tarifa integral e ocupe assento individuaI. Mais do que isso, não fala.
Entretanto, baseado na justificativa de que o
transporte de crianças com menos de oito anos, de-
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sacompanhadas, pode acarretar um aumento significativo no custo administrativo das empresas aéreas
presumidamente pelo auxílio especial, prestado por
tripulan.!e, o De'pa~am~~to Qde Aviação Civil editou a
Instruçao de AVlaçao CIvil n 1.301/91, para acrescentar diretrizes no q~e concerne à imposição de tarifas
para menores de Idade.
A mencionada IAC, indo além do que estabelece a Portaria 9S7/GMS, estipula que criança com ida~
de entre dois e oito anos pague SO% da tarifa integral,
mas desde que esteja acompanhada de passageiro,
com mais de doze anos, que tenha pago tarifa integraI. Além disso, autoriza as empresas a cobrarem tarifa integral no caso do transporte de criança com menos de oito anos de idade, tenham ou não colocado
tripulante à disposição do menor.
Afora o que nos parece um claro desrespeito à
hierarquia das normas, a IAC 1.301/91 mostra nítida
inconsistência na medida em que, num primeiro momento, levanta o argumento do aumento no custo administrativo das empresas para justificar a elevação
da tarifa cobrada da criança menor de oito anos desacompanhada e, em seguida, autoriza essa cobrança
independentemente da empresa colocar tripulante
para prestar auxílio especial ao menor.
Que significativo aumento nos custos é esse se
não há tripulante especifícarnente encarregado de zelar
pelo menor? A criança com menos de oito anos exige
um pouco mais de atenção, é verdade, mas não muito
mais do que a que requer um passageiro que seja por~
tador de deficiência física ou mental, que esteja com algum problema temporário de locomoção ou que seja
bastante idoso, por exemplo. Deveriam esses passageiros pagar além do que pagam os demais?
O problema não termina aí, no entanto. Não
bastasse a impropriedade da norma, tem-se notícia
de que, na prática, as empresas fixam condições ain~
da mais vantajosas para si no caso da cobrança de tarifa de menores de oito anos desacompanhados.
A manobra viria da junção de dispositivos da
Portaria 9S7/GMS e da IAC 1.301/91, ou seja, cobra-se pelo transporte do menor de oito anos SO% da
tarifa integral, mais uma tarifa integral pelo tripulante
colocado (pelo menos teoricamente) à sua disposição. Em resumo, o menor, para ser transportado, estaria pagando uma vez-e meia a tarifa integral.
Entendemos que 'esse tipo de prática só tem lugar em virtude da maleabilidade, da pouca clareza da
norma. Procuramos, portanto, com a presente iniciati~
va, regular a matéria de maneira mais transparente e
criteriosa.
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Qualquer colaboração dos nobres aperfeiçoamento deste projeto, evidentemente, será bem-vindo.
Com sinceridade, julgamos estar contribuindo
para que uma relação justa se estabeleça nos contra~
tos de transporte aéreo envolvendo crianças.
Sala das Sessões, em OS de outubro de 2000.Deputado Celso Giglio
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CEDI

LEI N!l7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Dispõe Sobre O Código Brasileiro
de Aeronáutica.

TíTULO VII
Do Contrato de Transporte Aéreo

CAPíTULO 11
Do Contrato de Transporte de Passageiro

SEÇÃO I
Do Bilhete de Passagem

Art. 233. A execução do contrato de transporte
aéreo de passageiro compreende as operações de
embarque e desembarque, além das efetuadas a bordo da aeronave.
§ 1!! Considera-se operação de embarque a que
se realiza desde quando o passageiro, já despachado
no aeroporto, transpõe o limite da área destinada ao
público em geral e entra na respectiva aeronave,
abrangendo o percurso feito a pé, por meios mecânicos ou com a utilização de viaturas.
§ 2QA operação de desembarque inicia-se com
a saída de bordo da aeronave e termina no ponto de
interseção da área interna do aeroporto e da área
aberta ao público em geral.
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SEÇÃO li'
Da Nota de Bagagem
Art. 234. No contrato de transporte de bagagem,
o transportador é obrigado a entregar ao passageiro ;:\
nota individual ou coletiva correspondente, em duas
vias, com a indicação do lugar e data de emissão,
pontos de partida e destino, número do bilhete de
passagem, quantidade, peso e valor declarado dos
volumes.
§ 12 A execução do contrato inicia-se com a entrega ao passageiro da respectiva nota e termina com
o recebimento da bagagem.
§ 22 Poderá o transportador verificar o conteúdo
dos volumes sempre que haja valor declarado pelo
passageiro.
§ 32 Além da bagagem registrada, é facultado
ao passageiro conduzir objetos de uso pessoal, como
bagagem de mão.
§ 4 2 O recebimento da bagagem, sem protesto,
faz presumir o seu bom estado.
§ 52 Procede-se ao protesto, no caso de avaria
ou atraso, na forma determinada na seção relativa ao
contrato de carga.
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20 de junho 80; n 260/SPL, de 8 de junho 87;e
248/SPL, de 27 julho 88.
Octávio Júlio Moreira Lima
CONDIÇÓES GERAIS DE TRANSPORTE
APROVADAS PELA PORTARIA NQ 957/gm5, de 19
de dezembro de 1989
T[TULO I
Do Transporte de Pessoas
CAP[TULO I
Do Bilhete de Passagem
Art. 1QO bilhete de passagem constitui a prova
do contrato de transporte.
Parágrafo único. - A falta, irregularidade ou
perda do bilhete de passagem não prejudica a existência e eficácia do contrato, dento do seu prazo de
validade.
TfTULO 111
Das Tarifas

COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL

Portaria N2 957/GM5, de 19 de
Dezembro de 1989 Portaria Sobre As
Condlç6es Gerais de Transporte (direitos
e Deveres dos Passageiros)
(Cont AdjtQ ao Boi do DAC N2 247, de 29 DEZ
89)
19 - Condições Gerais de Transporte - Aprova
O Ministro de Estado da Aeronáutica, usando das atribuições que lhe conferem os artigos
87, Parágrafo Unico, Inciso 11, da Constituição Federal e 194 do Código Brasileiro qe Aeronáutica,
resolve:
Art. 12 - Aprovar as Condições Gerais de Transporte, que com esta baixa.
Art. 22 - Esta Portaria entrará em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após a sua publicação, revogadas
as disposições em contrário e, em especial, as Portarias de n2 0501GM5, de 6 de maio 75; n2 755/GM5, de

Art. 61. No transporte de crianças serão aplicadas as seguintes tarifas:
a) de menos de 2 (dois) anos de idade, 10%
(dez por cento) da tarifa de passagem de adulto; e
b) de 2 (dois) anos até 12 (doze) anos de idade
incompletos, 50% (cinqüenta por cento) da tarifa de
passagem de adulto.
§ 1Q) A criança com bilhete de passagem expedida na forma da alínea a não terá direito a assento e
deverá ser transportada ao colo de seu acompanhante, portador de bilhete de adulto.
§ 22) A criança com bilhete expedido na forma
da alínea b ocupará poltrona individual.
§ 32) Quando o número de criança de menos de
2 (dois) anos de idade (alínea a) exceder o número de
seus acompanhantes adultos, as crianças excedentes ocuparão poltrona e pagarão e tarifas estabelecidas na alínea b deste artigo.
Art. 62. Quando a acomodação do passageiro a
bordo exigir mais de um assento, poderá o transportador cobrar passaQ,.empelo número de poltronas bloqueadas.
'
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TITt.,LO:

REGULAMENTA A COBRA~ÇA DE SERVIÇOS REGULARES DE TRANSPORTE AÉREO DE )lE~ORES

INTRODUÇÃO:

D:1A 58-21

LA presente NOSER visa regulamentar a cobrança de serviços regulares de transporte aéreo de
menores.

li.É expedida com fundamento no decreto nO 65.144 de 12 de setembro de 1969. que mstituiu o
Sistema de Aviação Civil, na lei 7565 de t.4e dezembro de 1986 e na Ponaria n;) 957 i GM5
de 19 de dezembro de 1989.
'
IILÉ composta de 4 páginas e substitui a anterior, de mesmo número, efetivada em 15 SET 90,
que deverá ser considerada sem efeito.
Ten. Brig. do Ar - PAULO COUTINHO DE ASSIS
Chefe do Subdepanamento de Planejamento
Ten Brig do Ar - SÉRüIO LUIZ BURGER
Diretor-Geral
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I - Generalidades
2.5 - Quando a viagem envolver um conjunto de
' 117565
't't'
C 'd' B '
segmentos, abrangendo trechos domésticos e interque InS I UIU o o Igo rasl,.
" , t
'
, 1.1 - A Lel n .
d
A
á
t'
d'
b
b'lh
t
d
naCionaiS
e um ou _
mais serviços
nao
,
,
, . In ernaClonalS
,
.
Ielro e eran u Ica Ispoes so re o I e e e pas.
previrem as reduçoes aqUi refendas a tanfa de vla:a~em e a not~ de bagagem do contrato de transporgem será a soma das tarifas dos trechos domésticos,
e e passageiros. .
com as reduções aqui previstas, com as tarifas sem
1.2 - ~ ~ortana n2 957/GM5 de 19 de de~embro
redução dos trechos internacionais.
de 1989 dlsp,oes sobre a cob~ança de serviços de
2.6 _ O termo tarifa integral de adulto aqui utilitranspo~e a~reo de passageiros pelas empresas
zado refere-se à tarifa normal aplicável, ou tarifa esconcesslonánas.
pecial de adulto, que esteja sendo praticada no servi. 1.3 - A Reso~ução 201 da lATA disp~es s,obre as
ço utilizado.
t~nfas a ser~J1'I aplicadas no tra~sporte aereo Interna2.7 _ A menos que esteja estritamente especificado, os descontos concedidos nos itens a, b e c serão
clonal de cnanças até 12 anos Incompletos.
1.4 - O transporte
de crianças com menos de 8
considerados na mesma extensão no caso de cance.
"
(oito) anos de idade, desacompanhadas, em determilamento do bilhete e ressarcimento do passageiro.
~adas circunstânci~s~ aca~reta um aumento sig~ifica2.8 - Os casos não previstos-nessa NOSER setlVO no custo administrativo das empresas aereas
rão resolvidos pelo Chefe do SPL.
para a sua realização em níveis adequados de qualiPROJETO DE LEI Nll 3.629, DE 2000
dade e segurança.
(Do Sr. lédio Rosa)
11 - Transporte Doméstico
Acrescenta parágrafo 3ll ao art. 3ll
2.1 - Serão aplicadas no transporte de crianças,
da Lei nIl 8.906, de 4 de julho de 1994 e dá
conforme disposto na Portaria 957/GM5, as seguinoutras providências.
tes tarifas:
(Às Comissões de Trabalho, de Admia) crianças com menos de 2 anos de idade innistração e Serviço Público; e de Constituição
completos pagarão 10% da tarifa do adulto, desde
e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,1I}
que não ocupem um assento e estejam acompanhaO Congresso Nacional decreta:
dos de um passageiro com mais de 12 anos de idade
Art. 1º Fica acrescido o parágrafo 3º ao art. 3º,
que tenha pago tarifa integral.
da Lei n· 8.906, de 4 de julho de 1994, com a redação
b) crianças com 2 (dois) anos de idade ou mais
abaixo:
até 8 (oito) anos incompletos pagarão 50% (cinqüenta
"Art. 32
..
por cento) da tarifa de adulto, desde que estejam
acompanhados por um passageiro com mais de 12
§ 1º
..
(doze) anos de idade que tenha pago tarifa integral de
adulto.
§ 22
..
c) crianças com mais de 8 (oito) anos de idade e
menos de 12 (doze) anos de idade incompletos pagarão 50% (cinqüenta por cento) da tarifa integral de
§ 3º Os integrantes das Instituições readulto, mesmo que não estejam acompanhadas por
lacionadas no parágrafo 1º que, por lei esteum passageiro pagando tarifa de adulto.
jam impedidos de exercer a advocacia fora
de suas atribuições institucionais ficam isen2.2 - No transporte de crianças com menos de 8
tos do pagamento da contribuição anual à
(oito) anos de idade incompletos, quando desacomOAB.
panhadas, poderá ser aplicada tarifa integral de adul"
to, independentemente de Ter sido alocado funcionário para cuidar do menor desacompanhado.
2
Art. 2 Ficam remidos toClos os débitos decor2.3 - As crianças referidas nos itens b, c e 2.2
rentes do não pagamento das anuidades devidas
acima terão direito ao transporte de bagagem, em vopelos inscritos, na OAB, a que se refere o § 3ll do
lume e peso, equivalente à disponibilidade oferecida
art, 3º, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, com a
em uma tarifa integral de adulto.
redação fornecida por esta lei, e não pagas até a
data da sua publicação.
2.4 - A idade Iimite, para efeito de cobrança das
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua putarifas acima definidas, será referida àquela prevalesblicação.
cente na data de início da viagem.
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Justificação
A proposição visa a corrigir omissão da lei mencionada, em face da qual profissionais do direito obrigados à inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
- OAB, ficam sujeitos a pagar contribuição anual a
esta entidade de classe dos advogados, embora estejam proibidos, pela Constituição ou por lei, de exercer
a advocacia privada, ou seja, a profissão liberal de advogado.
Efetivamente, a legitimação da OAB para cobrar
anuidade de seus inscritos decorre de sua função reguladora da atividade dos advogados, que podem
exercer a profissão liberal, isto é, ministério privado
da advocacia, da qual obtêm os seus ganhos, decorrentes de honorários contratados com a parte ou de
ônus sucumbenciais. Tal contribuição anual destina-se a fornecer os meios à OAB para que esta promova a representação, defesa, disciplina e fiscalização da atividade por eles exercida.
Saliente-se, ainda, que diante da existência de
estatutos jurídicos próprios e que, inclusive, prevêem
órgãos próprios para fiscalização do exercício da atividade dos integrantes das Instituições relacionadas no
§ 1º, do art. 3º, da lei nº 8.904, de 4 de julho de 1994,
não existe vínculo funcional ou hierárquico entre os integrantes destas mencionadas carreiras e a OAB.
Ora, desse modo, no caso destas Instituições,
cujos integrantes estão proibidos de advogar, em face
da Constituição da República ou de Lei própria, inexiste o fato gerador que legitima o pagamento compulsório da anuidade, motivo pelo qual devem estar
isentos dessa contribuição.
A remissão prevista no art. 2º é decorrente lógico da isenção proposta e da necessidade de tratamento isonômico.
Finalmente, a matéria está fora da reserva de
iniciativa assegurada do Poder Executivo, pelo que a
proposição pode ser apresentada, sem vício, por
membro desta Casa.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. Deputado lédio Rosa.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI
LEI N2 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994
Dispõe Sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil- OAB.
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TíTULO I
Da Advocacia
CAPíTULO I
Da Atividade de Advocacia
Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no
território brasileiro e a denominação de advogado são
privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do
Brasil-OAB.
§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a
que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Gerai da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e
Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de
administração indireta e fundacional.
§ 2º O estagiário de advocacia. regularmente
inscrito, pode praticar os atos previstos no art. 1º, na
forma do Regulamento Geral, em conjunto com advogado e sob responsabilidade deste.
Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado
praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.
Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido, no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer
atividade incompatível com a advocacia.

PROJETO DE LEI NS! 3.630, DE 2000
(Do Sr. lédio Rosa)
Altera o art. 22 da Lei n2 4.749, de 12
de agosto de 1965, a fim de autorizar o
pagamento, no mês anterior ao do aniversário do trabalhador, de 40 a 50% da
gratificação de natal.
(As Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição.
e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,1I}
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da lei nº 4.749, de 12 de agosto
de que dispõe sobre o pagamento da gratificação prevista na Lei n2 4.090, de jL.:lho de 1962, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 2º O empregador pagará, como adiantamento da gratificação natalin~, no mês que precede o
aniversário do empregado, 40 a 50% do seu salário:'(NR}
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Esta lei entra em vigor na data de sua puJustificação

Todos nós sabemos que a gratificação natalina,
mais conhecida como décimo terceiro salário, é um
importante benefício da classe trabalhadora.
A legislação vigente permite o adiantamento de
parcela dessa gratificação. a critério do empregador.
entre os meses de fevereiro e novembro, e antes do
início de suas férias, a pedido do empregado.
A nosso ver, porém, há uma época em que esse
numerário seria mais bem apreciado, a saber, por
ocasião do aniversário natalício do empregado. O adiantamento de parte desta gratificação poderia proporcionar não apenas ao empregado mas, principalmente, a seus entes mais queridos, uma comemoração festiva com muita paz, alegria e mesa farta.
Por isso, estou apresentando esta proposição
no sentido de obrigar o empregador a pagar de 40 a
5mlt da gratificação natalina no mês anterior ao do aniversário do empregado.
Dessa forma, empregadores e empregados seriam beneficiados. Os primeiros, porque distribuiriam
seus gastos com a folha de pagamento pelos vários
meses do ano, e os segundos, porque poderiam planejar melhor os festejos de uma data de significante
importância pessoal.
Isto posto, contamos com o imprescindível apoio
dos nobres Colegas para a aprovação desta matéria.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. - Deputado tédio Rosa.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI

LEI Ng 4.749, DE 12 DE AGOSTO DE 1965
Dispõe sobre o pagamento da gratiflcaçAo prevista na lei n ll 4.090, de 13 de
julho de 1962.

Art. 12 A gratificação salarial instituída pela Lei
de 13 de julho de 1962, será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento,
o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 211 Entre os meses de fevereiro e novembro
de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente,
n1l 4.090,
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de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.
§ 12 O empregador não estará obrigado a pagar
o adiantamento, no mesmo mês, a todos os seus empregados.
§ 2 2 O adiantamento será pago ao ensejo das
férias do empregado, sempre que este o requerer no
mês de janeiro do correspondente ano.
Art. 3 2 Ocorrendo a extinção do contrato de trabalho antes do pagamento de que trata o art. 12 desta
lei, o empregador poderá compensar o adiantamento
mencionado com a gratificação devida nos termos do
art. 3 2 , da Lei nIl 4.090, de 13 de julho de 1962, e, se
não bastar, com outro crédito de natureza trabalhista
que possua o respectivo empregado.
Art. 42 As contribuições devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social, que incidem sobre a
gratificação salarial referida nesta lei, ficam sujeitas
ao limite estabelecido na legislação da Previdência
Social.
Art 52 Aplica-se, no corrente ano, a regra estatuída no art. 22 desta lei, podendo o empregado usar da
faculdade estatuída no seu § 22 no curso dos primeiros 30 (trinta) dias de vigência desta lei.
Art. 6S! O Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta)
dias, adaptará o Regulamento aprovado pelo Decreto
nll 1.881 , de 14 de dezembro de 1962, aos preceitos
desta lei.
Art. 79- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8l! Revogam-se as disposições em contrário.
LEI N2 4.090, DE 13 DE JULHO DE 1962
Institui a gratificação de Natal para
08 trabalhadores.

Art. 12 No mês de dezembro de cada ano, a todo
empregado será paga, pelo empregador, uma gratificação salarial, independentemente da remuneração
a que fizer jus.
§ 1Q A gratificação corresponderá a 1/12 avos da
remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente.
§ 22 A fração igualou superior a 15 (quinze) dias
de trabalho como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior.
§ 311 A gratificação será proporcional:
I - na extinção dos contratos a prazo, entre estes incluídos que a relação de emprego haja findado
antes de dezembro; e
11 - na cessação da relação de emprego resultante da aposentadoria do trabalhador, ainda que verificada antes de dezembro.
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3 11 acrescentado pela

Lei nIl 9.011,

de 30-3-1995.

Art. 2º As faltas legais e justificadas ao serviço
não serão deduzidas para os fins previstos no § 1º, do
art. 12, desta lei.
Art. 3º Ocorrendo rescisão, sem justa causa, do
contrato de trabalho, o empregado receberá a gratificação devida nos termos dos parágrafos 1º e 22 do
art. 12 desta lei, calculada sobre a remuneração do
mês da rescisão.
Art. 42 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N!! 3.631, DE 2000
(Do Sr. Pedro Pedrossian)

Dispõe sobre os preços a serem
praticados pelas empresas de distribuição de combustíveis, e dá outras providências.
(Às Comissões de Minas e Energia; e
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - Art. 24,11)

o

Congresso Nacional, nos termos dos arts.
48,61 e 66 da Constituição Federal, decreta:
Art. 1 Esta lei dispõe sobre os preços a serem
praticados, em regime de liberdade, pelas empresas
distribuidoras de derivados de petróleo e outros combustíveis automotivos em todo o território nacional.
Art. 2º Os distribuidores de combustíveis derivados de petróleo e de outros combustíveis automotivos, que desenvolvam, no País, suas atividades, em
regime de liberdade de preços, não poderão praticar
discriminação entre seus clientes, por meio de fixação de preços diferenciados ou condições operacionais na venda de combustíveis, realizada no mesmo
dia, para um mesmo produto, a partir de uma mesma
base de distribuição desses produtos, ressalvados os
diferenciais de custo legalmente permitidos.
Art. 3º Para comparação dos preços mencionados no artigo anterior, serão deduzidas as parcelas
relativas ao frete de entrega, ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS, à Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e à
Contribuição para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP, que deverão constar, de maneira clara e
destacada, nas notas fiscais relati\(as às operações
de venda de produtos.
Parágrafo único. Para efeito de cobrança do frete mencionado no caput deste artigo, deverão as dis. tribuidoras de combustíveis elaborar e dispor de tabelas de fretes praticados, para cada base de distribui-

º
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ção, diferenciadas por distância, turno e volume en- ---lr~gue, com periodicidade igual à estabelecida no artigo anterior.
.
Art. 4º O descumprimento das disposições desta lei constitui infração da ordem econômica, nos termos do inciso XII do art. 21 da Lei nº 8.884, de 11 de
junho de 1994, e sujeitará os infratores à multa prevista no art. 23, da mesma lei.
Art. 52 Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.

Justificação
As constantes denúncias veiculadas na imprensa sobre irregularidades praticadas no mercado de
combustíveis pintam, hoje, um triste retrato da situação a que se chegou, em nosso País, pela falta de diretrizes e mandamentos mais firmes que permitam às
autoridades responsáveis pela regulamentação e fiscalização desse setor coibir os muitos abusos que ora
se praticam e que, em última análise, acabam por lesar sempre os direitos daquele que é, sem sombra de
dúvida, o elo mais fraco de toda a cadeia: o já tão explorado e desrespeitado consumidor brasileiro.
Além da indústria de medidas liminares para
evitar o recolhimento de impostos e contribuições devidas pelas atividades de comércio de combustíveis,
da criminosa adulteração da gasolina, do álcool e do
diesel, vislumbra-se, agora, mais um risco: o da verticalização do mercado, com as distribuidoras ameaçando abocanhar uma parcela ainda maior de nosso
tão oligopolizado mercado.
Para tanto, podem elas seguir dois caminhos. Um
deles é pressionar para que a Agência Nacional do Petróleo baixe uma portaria, já em gestação, que lhes permita possuir e operar até quinze por cento dos postos
revendedores; o outro é o que principalmente as maiores empresas distribuidoras, que dominam mais de dois
terços do mercado nacional, já começam a tentar pôr
em prática, que é forçar os postos a adquirirem seus
produtos e, caso não o façam de livre e espontânea
vontade, rendendo-se a suas pressões, deles cobrem
maiores preços por seus produtos, numa ação baixa e
vil, que ameaça gravemente o espírito da livre concorrência desse ramo de atividade econômica.

É, portanto, no intuito de defénder os direitos de
nossos consumidores, dos pequenos e dos mais fracos,
e de impedir os abusos dos detentores do poder econômico que vimos apresentar a presente proposição, e
pedimos o decidido apoio de nossos nobres pares desta Casa para a sua rápida transformação em lei.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. - Deputado Pedro Pedrossian.
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XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal;
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, da Câmara ~os Deputados, do Senado Feder~1 e_do Supremo Tnbu~~1 Federal, observado o que dlspoem os arts. 39, § 4-, 150,
11; 153, 111; e 153, § 2 9 , I.
* Inciso XV acrescido pela Emenda Constitucional nll 19,
de 4-6-1998.

Da Organização dos Poderes
CAPrTULO I

SEÇÃO VIII

Do Poder Legislativo

Do Processo Legislativo

SEÇÃO 11

SUBSEÇÃO 111

Das Atribuições do Congresso Nacional

Das Leis

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
111- fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V -limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;
XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública;
XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária,
instituições financeiras e suas operações;

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1Q São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurfdico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
* Alínea

c com redação dada peJa Emenda Constitucional

n1l 18, de 5-2-1998.

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública;
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

* Alínea f acrescIda pela Emenda ConstItucIonal nQ 18, de
5-2-1998.

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a
votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º Se o Presidente da República considerar o
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-Io-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da
data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal
os motivos do veto.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integrai de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio
do Presidente da República importará sanção.
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta,
dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só
podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta
dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.
§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República.

§ 62 Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia
da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias
de que trata o art. 62, parágrafo único.
§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presid,ente da República, nos
casos dos parágrafos 3º e 52, o Presidente do Senado
a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo,
caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

LEI N2 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994
Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE em
autarquia, dispõe sobre a prevenção e a
repressão às infrações contra a ordem
econômica, e dá outras providências.
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TíTU lO V

Das Infrações da Ordem Econômica

CAPíTULO 11

Das Infrações

Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da
ordem econômica:

I - fixar ou praticar, ~m acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de prestação de serviços;

11 - obter ou influenciar a adoção de conduta
comercial uniforme ou concertada entre concorrentes;
111 - dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de
abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários;
IV -limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;
V - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de
bens ou serviços;
VI - impedir o acesso de concorrente às fontes
de insumo, matérias-primas; equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição;
VII - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação
de massa;
VIII - combinar previamente preços ou ajustar
vantagens na concorrência pública ou administrativa;
IX - utilizar meios enganosos para provocar a
oscilação de preços de terceiros;
X - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção
de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar
investimentos destinados à produção de bens ou
serviços ou à sua distribuição;
XI - impor, no comércio de bens ou serviços, a
distribuidores, varejistas e representantes, preços
de revenda, descontos, condições de pagamento,
quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro
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ou quaisquer outras condições de comercialização
relativas a negócios destes com terceiros;

econômicas e mercadológicas relevantes, considerar-se-á:

XII - discriminar adquirentes ou fornecedores
de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços;
XIII -- recusar a venda de bens ou a prestação
de serviços, dentro das condições de pagamento
normais aos usos e costumes comerciaIs;

I - o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do custo dos respectivos insumos, ou pela introdução de
melhorias de qualidade;
11 -- o preço' de produto anteriormente produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de alterações não substanciais;

XIV - dificultar ou romper a continuidade ou
desenvolvimento de relações comerciais de prazo
indeterminado em razão de recusa da outra parte
~~ s~~met~r-se,a c~áusulas e ~o~dições comerciais
InjustificáveiS ou antlconcorrenclals;
XV - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação
de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los;
XVI -- açambarcar ou impedir a exploração de
direitos de propriedade industrial ou intelectual ou
de tecnologia;

111 -- o preço de produtos e serviços similares,
ou sua evolução, em mercados competitivos comparáveis;
IV __ a existência de ajuste ou acordo, sob
qualquer forma, que resulte em majoração do
preço de bem ou serviço ou dos respectivos custos.
.

XVII. - abandonar, fazer abandonar ou destruir
lavouras ou plantações, sem justa causa comprovada;
XVIII - vender injustificadamente mercadoria
abaixo do preço de custo;
XIX -- importar quaisquer bens abaixo do custo
no país exportador, que não seja signatário dos Códigos "Antidumping- e de Subsídios do GATT;
XX -- interromper ou reduzir em grande escala
a produção, sem justa causa comprovada;
XXI -- cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada;
XXII -- reter bens de produção ou de consumo,
exceto para garantir a cobertura dos custos de produção;
XXIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de
outro ou à aquisição de um bem;
XXIV -- impor preços excessivos, ou aumentar
sem justa causa o preço de bem ou serviço.
Parágrafo único. Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do aumento injustificado de preços, além de outras circunstâncias

CAPfTULO 111
Das Penas
Art. 23. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes penas:

I - no caso de empresa, multa de um a trinta
por cento do valor do faturamento bruto no seu último exercício, excluídos os impostos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando
quantificáyel;
\I - no caso de administrador, direta ou indiretamente responsável peJa infração cometida por empresa, multa de dez a cinqüenta por cento do valor
daquela aplicável à empresa, de responsabilidade
pessoal e exclusiva ao administrador;

111 -- no caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem corno quaisquer associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não
exerçam atividade empresarial, não sendo possível
utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto, a
multa será de 6.000 (seis mil) a 6.000.000 (seis milhões) de Unidades Fiscais de Referência -- UFIR,
ou padrão superveniente.
* Inciso 111 acrescido pela Lei nll 9.069, de 29-6-1995.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, as
multas cominadas serão aplicadas em dobro.

....................................................................................
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PROJETO DE LEI NR 3.633, DE 2000
(Do Sr. Antonio do Valle)
Dispõe sobre a dedução ao lucro tributável para fins de imposto de renda das
pessoas jurídicas, do dobro das despesas
realizadas com programas de bolsas de
estudos para estudantes carel1ltes.
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24,11)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Ficam dedutíveis em dobro, na determinação do Lucro real, as despesas realizadas com
programas' de bolsas de estudos para estudantes
carentes, em todos os níveis, inclusive profissionalizantes.
Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta lei
em até 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de janeiro do
ano subseqüente.
Art. 4 2 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Falar em carência no Brasil significa falar na
área social.
Nossos indicadores nacionais na área do social são simplesmente inacreditáveis, quando comparados com os índices de nossa pujança econômica.
Com razão dizer-se que o Brasil, no concerto das
nações, apresenta um dos piores coeficientes de
distribuição de renda do mundo.
Ante esta realidade adversa, verifica-se em
termos de educação que a situação é muito difícil.
Saudosos os dias em que o ensino público,
gratuito, era melhor, na média que o particular.
E é mister que o retome.
Com efeito, cabe ao Estado, moral, constitucional, legalmente prover os cidadãos com seus direitos de vida digna e autosustentável. E a condição
para isso repousa no binômio Saúde/Educação.
Infelizmente, sabem-se das filas do INSS, de
um lado; das filas de pré-escolares de outro.

É evidente que nosso projeto não vai resolver
o problema da educação no País de hora para ou-
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tra. No estágio em que está, não é tarefa para uma
só geração. Entretanto, é sobremodo um primeiro
passo: numa_Nação em que pr~meiros pas.sos de regra nao se dao. E o ~~zo do dls,curso vaZIO, do prolongame~to das ~e~ullas do s~culo dezenove, d?
bacharehsmo estenl dos conslderandos em detnmenta da soluções.
Entre tantos incentivos fiscais, já não é sem
tempo em termos específicos de educação, que
se ponha o dedo na ferida: dinheiro. Não há dúvida de que tivessem os pais os meios para pagar
os estu.dos de seus filhos, o problema do ~n~i~o ap~endlzag~m nestas paragens, de há mUito Ja estana resolvido.
Ora, nosso projeto visa exatamente isso: suprir
a pouca renda dos progenitores por meio do benefíio fiscal que propomos. Temos, assim, certeza de
que, aprovado, dará real impulso à solução do problema a que se propõe resolver.
Enfim, nele observam-se dois tópicos. Despesas com educação, despesas não são, são bem
mais investimentos. E investimentos cujo retomo é
ainda maior que o dos investimentos na área do
propriamente econômico. Outrossim, que o simples
fato do incremento da demanda por serviços de ensino-aprendizagem obviamente trará aumento da
oferta, que é do que se necessita.
Para isso, contamos com o apoio de nossos
ilustres Pares do Congresso Nacional para sua devida aprovação.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 2000. - Deputado Federal Antonio do Valle.
PROJETO DE LEI NR 3.634, DE 2000
(Do Sr. Paulo Mourão)
Dispõe sobre o acesso a recursos
genéticos e seus produtos derivados, e
dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei nQ 4.842,
de 1998.)
O Congresso Nacional decreta:
CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 12 Esta lei dispõe sobre o acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na plataforma continental e na zona
econômica exclusiva, bem como ao conhecimento
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tradicional associado a componente do patrimônio
genético, a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados de sua exploração e o acesso e
transferência de tecnologia para a conservação e
utilização da diversidade biológica.

base em parecer técnico e com critérios de proporcionalidade, adotará medidas destinadas a impedir o
dano, podendo, inclusive, sustar a atividade, na forma do regulamento, respeitada a competência do
órgão responsável pela biossegurança.

§ 1º O acesso a componente do patrimônio genético far-se-á na forma desta lei, sem prejuízo dos
direitos de propriedade material ou imaterial que incidam sobre o componente do patrimônio genético
acessado ou sobre o local de sua ocorrência.

CAPíTULO 11
Das Definições

§ 2º Aos proprietários e detentores de bens e
direitos de que trata este artigo será garantida, na
forma desta lei, a repartição justa e eqüitativa dos
benefícios derivados do acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados.

§ 3º O acesso a componente do patrimônio
genético existente na plataforma continental observará o disposto na Lei nº 8.617, de 4 de janeiro
de 1993.
Art. 2 2 A exploração do patrimônio genético
existente no País depende de autorização da
União, a quem compete fiscalizar o uso, comercialização ou aproveitamento para quaisquer fins
desses recursos, nos termos e nas condições estabelecidos nesta lei.
Parágrafo único. É de propriedade da União
o patrimônio genético existente em seus bens,
bem como nos recursos naturais encontrados na
plataforma continental e na zona econômica exclusiva.
Art. 3º Esta lei não se aplica ao todo ou parte
de seres humanos, inclusive seus componentes genéticos.
Art. 4º É livre o intercâmbio e a difusão de
componentes do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado entre comunidades indígenas e entre comunidades locais, para seu próprio
benefício e baseado em prática costumeira.
Art. 5º É vedado o acesso ao patrimônio genético para práticas nocivas ao meio ambiente e à saúde humana e para o desenvolvimento de armas biológicas e químicas.
Art. 611 A qualquer tempo, existindo indício ou
evidência científica de perigo de dano grave e irreversível à diversidade biológica, decorrente de atividades praticadas na forma desta lei, o Poder Público, por intermédio da autoridade competente, com

Art. 7º Para os efeitos desta lei aplicam-se as
seguintes definições:

I - acesso a recursos genéticos: obtenção e
utilização de recursos genéticos, material genético e
produtos derivados, em condições ex situ ou in
sltu, existentes no território nacional, na plataforma
continental e na zona econômica exclusiva, de conhecimentos das populações indígenas e comunidades locais associados a recursos genéticos ou produtos derivados e de cultivos agrícolas domesticados e semi-domesticados no Brasil, com fins de pesquisa, bioprospecção, conservação, aplicação industrial ou aproveitamento comercial, entre outros;
1\ - biotecnologia: qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos ou organismos
vivos, parte deles ou seus derivados, para fabricar
ou modificar produtos ou processos para utilização
específica;

111 - centro de conservação ex situ: entidade
reconhecida pela autoridade competente que coleciona e conserva os componentes da diversidade biológica fora de seus hábitats naturais;
IV - conhecimento tradicional: todo conhecimento, inovação ou prática individual ou coletiva de
população indígena ou comunidade local, com valor
real ou potencial, associado a recurso genético ou
produtos derivados, protegido ou não por regime de
propriedade intelectual;

v - comunidade local e população indígena:
grupo humano distinto por suas condições sociais,
culturais e econômicas, que se organiza total ou
parcialmente por seus próprios costumes ou tradições ou por uma legislação especial e que, qualquer que seja sua situação jurídica, conserva suas
próprias instituições sociais, econômicas, culturais
ou parte delas
VI - condições ex situ: condições em que os
componentes da diversidade biológica são conservados fora de seus hábitats naturais;
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VII - condições in situ: condições em que os
recursos genéticos existem em ecossistemas e há·
bitats naturais e; no caso de espécies domesticadas
ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido
suas propriedades características;
VIII _ diversidade biológica: variabilidade de
organismos vivos de todas as origens compreendendo os ecossistemas terrestres, ma~inhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, bem como a diversidade genética, a diversidade de espécies e de
ecossistemas'
,
IX - diversidade genética: variabilidade de genes e genótipos entre as espécies e dentro delas;
X - ecossistema: um complexo dinâmico de
comunidades vegetais, animais e de microorganismos e o seu meio inorgânico que interagem como
uma unidade funcional;
XI- erosão genética: perda ou diminuição da diversidade genética, por ação antrópica ou causa natural;

XVIII - recursos genéticos: material genético
de valor real ou potencial, incluindo a variabilidade
genética de espécies de plantas, animais e microorganismos integrantes da diversidade biológica, de
interesse socioeconômico atual ou potencial, para
utiliz.ação ime~iata ou no me.lhor~mento genético,
na ~lotecnolo~la, em outras ciências ou em empreendlmentos afins: _
, .
. XIX - repartlçao de beneflc~os: c?mpr~e~de as
medidas para prom?ver,e ga!antlr a dlstrl~ulçao dos
res~ltados, econôm.lc~s o~ nao, ?a p~sqUlsa, desenvolvlmento, comerclahzaçao ou licenciamento decorrentes do acesso a recursos genéticos, incluindo o
acesso, transferência de tecnologia, capacitação física e humana e biotecnologia e participação em atividades de pesquisa e desenvolvimento relacionados a
recursos genéti90s;
XX - uso sustentável: utilização de componentes da diversidade biológica de modo e em ritmo tais
que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade biológica, mantendo assim seu potencial para
atender às necessidades e aspirações das gerações

XII - material genético: todo material biológico
de origem vegetal, animal, microbiana ou outra que
contenha unidades funcionais de hereditariedade;

presentes e futuras;
XXI- Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios: instrumento jurídico
multilateral, que qualifica as partes, o objeto e as condições de acesso e remessa de componente do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, bem
como as condições de repartição de benefícios.

XIII - país de origem de recursos genéticos:
país que possui esses recursos genéticos em condições in situ, incluindo aqueles que, havendo estado
em tais condições, encontram-se em condições ex
situ sob jurisdição nacional;
XIV - produto derivado: produto natural isolado
de origem biológica, ou que nele esteja estruturalmente baseado, ou ainda que tenha sido de alguma
forma criado a partir da utilização de um conhecimento tradicional a ele associado;
XV - provedor do conhecimento tradicional:
comunidade ou grupo que está capacitado, de
acordo com esta lei e por meio de autorização de
acesso, para participar do processo decisório a respeito do provimento do conhecimento tradicional
que detém;
XVI- provedor de recurso genético: pessoa física ou jurídica, população indígena ou comunidade locai, capacitada, de acordo com esta lei e por meio de
autorização de acesso, para participar do processo
decisório a respeito do provimento do recurso genético, material genético ou de seus derivados;
XVII- recursos biológicos: organismos ou parte
destes, populações ou qualquer outro componente
biótico de ecossistemas, compreendendo os recursos genéticos;

cAPfrULO 111
Das Disposições Gerais
Art. 82 Incumbe a todas as pessoas físicas e jurídicas e ao Poder Público, em particular, preservar o patrimônio genético e a diversidade biológica do País, promover seu estudo e uso sustentável e controlar as atividades de acesso a recursos genéticos, assim como fiscalizar as entidades dedicadas à prospecção, coleta,
pesquisa, conservação, manipulação, comercialização,
dentre outras atividades relativas a estes recursos, na
forma desta lei, atendidos os seguintes princípios:
I - integridade do patrimônio genético e da diversidade biológica do País;
11 - soberania nacional sobre os recursos genéticos e seus produtos derivados, existentes no território nacional;
111- necessidade de consentimento prévio e fúndamentado do Órgão Indigenista Oficial para as atividades de acesso aos recu rsos genéticos situados
nas áreas ocupadas por populações indígenas, aos
seus cultivos agrícolas domesticados e semi-domesticados e aos conhecimentos tradicionais que detém;
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IV - integridade intelectual do conhecimento tradicional detido pela comunidade local ou população
indígena, garantindo-se-Ihe o reconhecimento, a proteção, a compensação justa e eqüitativa pelo seu uso
e a liberdade de intercâmbio entre seus membros e
com outras comunidades ou populações análogas;
V - inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade dos direitos relativos ao conhecimento tradicional detido pela comunidade local ou população indígena e aos seus cultivos agrícolas domesticados e semidomesticados, possibilitando-se, entretanto, o seu uso, após o consentimento prévio e fundamentado do Órgão Indigenista Oficial, ouvida a respectiva comunidade local ou população indígena, e
mediante justa e eqüitativa compensação, na forma
desta lei;
VI - participação nacional nos benefícios econômicos e sociais decorrentes das atividades de
acesso, especialmente em proveito do desenvolvimento sustentável das áreas onde se realiza o acesso a recursos genéticos e das comunidades locais e
populações indígenas provedoras do conhecimento
tradicional;
VII - realização, obrigatoriamente no território
nacional, das atividades de beneficiamento, pesquisa
e desenvolvimento relacionadas aos recursos genéticos aos quais o acesso for concedido;
VIII - promoção e apoio às distintas formas de
geração, em benefício do País, de conhecimentos e
tecnologias relacionados a recursos genéticos e produtos derivados, inclusive estimulando centros de
pesquisa e universidades do exterior ao estabelecimento de convênios com entidades congêneres no
território nacional.
IX - proteção e incentivo à diversidade cultural,
valorizando-se os conhecimentos, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas
sobre a conservação. melhoramento, uso, manejo e
aproveitamento dos recursos genéticos e seus produtos derivados;
X - compatibil~ação com as políticas, princípios
e normas relativas à biossegurança;
XI - compatibilização com as políticas, princípios e normas relativas a segurança alimentar do País;
XII- compatibilização com as políticas, princípios e normas relativas às políticas nacionais de proteção ao meio ambiente;
XIII- cumprimento e fortalecimento da Convenção sobre Diversidade Biológica e demais atos internacionais relacionados à conservação e ao uso sustentável da diversidade biológica.
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Art. 92 As

autorizações de acesso a recursos genéticos, seu controle e fiscalização visam à conservação, ao estudo e ao uso sustentável da diversidade biológica do País, aplicando-se as disposições desta lei
a todas as pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou
estrangeiras, assim como a:
1-todas as atividades de extração, uso, aproveitamento, armazenamento ou comercialização, no território nacional, de recursos genéticos e seus produtos derivados;
11 - qualquer autorização, acordo ou contrato,
público ou privado, relativo a recursos genéticos e
produtos derivados originários do País.
CAPíTULO IV
Das Atribuições Institucionais
Art. 10. O Poder Executivo Interministerial, vinculado à Casa Civil da Presidência da República,
composto de representantes dos órgãos que detém
competência legal sobre as diversas ações que trata
esta lei, com as seguintes finalidades:
I - conceder autorização de acesso à amostra
de componente do patrimônio genético existente em
condições in sltu, no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva;
11- conceder autorização de acesso ao conhecimento tradicional associado, mediante anuência prévia do Órgão Indigenista Oficial;
111 - fiscalizar e monitorar, em articulação com
órgãos federais, as atividades de acesso à amostra
de componente do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado;
IV - conceder autorização para remessa de
amostra de componente do patrimônio genético e de
conhecimento tradicional associado para instituição
nacional, pública ou privada;
V - fiscalizar, em articulação com órgãos federais, qualquer remessa de amostra de componente do
patrimônio genético e do conhecimento tradicional
associado;
VI- acompanhar e avaliar o acesso à tecnologia
e a transferência de tecnologia para a conservação e
utilização do patrimônio genético e do conhecimento
tradicional associado;
VII- divulgar listas de espécies de intercâmbios
facilitados constantes de acordos internacionais, inclusive sobre segurança alimentar, dos quais o País
seja signatário;
VIII- criar e manter base de dados para registro
de informações obtidas a campo durante a coleta de
amostra de componente do patrimônio genético;
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IX - criar e manter base de dados para registro de
informações sobre conhecimento tradicional associado;
X - criar, manter e divulgar base de dados para
registro de informações sobre todas as autorizações
de acesso e remessa de amostra de componente do
patrimônio genético e do conhecimento tradicional
associado;
XI - conceder à instituição pública ou privada
nacional, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, e a universidade nacional, pública ou privada, autorização espeeial de acesso, com prazo de duração de até dois
anos, renovável por iguais períodos;
XII - credenciar instituição pública e privada nacional para, mediante convênio, ser fiel depositária de
amostra representativa de componente do patrimônio
genético a ser remetida para instituição nacional, pública ou privada;
Art. 11. O Conselho lnterministerial de que trata
o artigo anterior, terá sua estrutura e funcionamento
dispostos em decreto específico do Poder Executivo.
CAPíTULO V
Do Acesso e da Remessa
Art. 12. O acesso a componente do patrimônio
genético e ao conhecimento tradicional associado somente será autorizado a instituição nacional, pública
ou privada, que exerça atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, nos termos do regulamento.
§ 1 O acesso a amostras do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado só poderão ocorrer após obtenção da Autorização de Acesso
junto ao órgão previsto no art. 10.
§ 2º A Autorização de Acesso fica condicionada
ao recolhimento de emolumentos e ao cumprimento
das demais exigências legais e regulamentares.

º

§ 3º O acesso a amostras do patrimônio genético, em condições in situ, e ao conhecimento tradicional associado só poderão ocorrer após assinatura de
Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de
Repartição de Benefícios.
§ 4º A participação de pessoa jurídica sediada
no exterior, na coleta de amostra de componente do
patrimônio genético in situ e no acesso ao conhecimento tradicional associado, somente será autorizado quando feita em conjunto com instituição pública
nacional, sendo a coordenação das atividades obrigatoriamente realizada por esta última e desde que
as instituições envolvidas exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins.
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§ 52 A pesquisa sobre componentes do patrimônio genético deve ser realizada obrigatoriamente no
território nacional.
'
§ 62 A Autorização de Acesso à amostra de
componente do patrimônio genético de espécie endêmica ou ameaçada de extinção dependerá de anuência prévia do órgão competente.
§ 79. A autorização nara ingresso em terras índígenas, para acesso à amostra de componente do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, dependerá da anuência prévia do Órgão
Indigenista Oficial que, antes de proferir sua decisão,
deverá consultar a comunidade indígena envolvida.
2
. § 8 A autorização para ingresso em áreas proteg I~a~, para ac~sso à amostra d~ compone~t~ do
patn~onlo genético e ao conhe~lment~ tradlclo~al
associado, dependerá da anuência préVia do órgao
competente.
2
. § 9 ~ autorização para o ingresso em área púbhca ou pnva~a, p~ra ace~so à amostra de ~omponen~e. do patnm~",o genético, ou de co~heclmen~o
tradicional associado, dependerá da préVia anuência
do titular, ou da comunidade local envolvida, responsabilizando-se o detentor da autorização a ressarci-lo
por eventuais danos ou prejuízos causados, desde
que devidamente comprovados.
§ 10. A autorização para o ingresso nas áreas
indispensáveis à segurança nacional, para acesso à
amostra de componente do patrimônio genético e ao
conhecimento tradicional associado, ficará sujeita à
audiência prévia do Consell;lo de Defesa Nacional.
§ 11. A autorização para ingresso em águas jurisdicionais brasileiras para fins de coleta de amostras
de componentes do patrimônio genético, associados
ou não aos conhecimentos tradicionais, dependerá
de anuência prévia à autoridade marítima.
Art. 13. As coleções ex situ de amostras do patrimônio genético deverão ser cadastradas junto ao
órgão de que trata o art. 10, no prazo máximo de um
ano, a contar de sua eletiva implementação.
Parágrafo único. A conservação ex situ de
amostras de componentes do patrimônio genético
(deve ser realizada preferencialmente no território nacional ou, quando da necessidade de remessa para o
exterior, que previamente se disponibilize a centros
congêneres nacionais tais amostras.
Art. 14. A remessa de qualquer amostra de componente do patrimônio genético para instituição destinatária pública ou privada, nacional ou sediada no exterior, será efetivada a partir de material em condições ex sltu, mediante a informação do uso pretendido e a prévia assinatura de Termo de Transferência de
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Material, observado o cumprimento cumulativo das
seguintes condições, além de outras que o regulamento estabelecer:
I - depósito de amostra representativa em banco depositário sediado em instituição credenciada;
11- fornecimento de informação obtida a campo,
durante a coleta de amostras de componentes do patrimônio genético, para registro em base de dados;
111- fornecimento de informação sobre o conhecimento tradicional associado acessado, quando
ocorrer, para J:egistro na base de dados, resguardados os aspectos sigilosos;
IV - fornecimento de informações, quando for o
caso, sobre aceSso à tecnologia e transferência de
tecnologia, sem prejuízo da legislação de propriedade intelectual em vigor e de aspectos sigilosos.
§ Iº O Termo de Transferência de Material náo
elide a necessidade da assinatura de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de
Benefício, mesmo nos casos em que não houver
perspectiva de uso comercial de produto ou processo
resultante de componente do patrimônio genético.

§ 2º A remessa de amostra de componente do
patrimônio genético de espécies consideradas de intercâmbio facilitado em acordos internacionais, inclusive sobre segurança alimentar, dos quais o País seja
signatário, deverá ser efetuada em conformidade com
as condições definidas nesses acordos, mantidas as
exigências constantes dos incisos deste artigo.
§ 32 O Termo de Transferência de Material terá
seu modelo aprovado pelo regulamento desta lei.
CAPfTULOVI
Do Acesso li Tecnologia e Transferência
de Tecnologia
Art. 15. A instituição que receber amostra de
componente do patrimônio genético ou conhecimento
tradicional associado facilitará o acesso à tecnologia,
e transferência de tecnologia para a conservação e
utilização desse Patrimônio ou desse Conhecimento
à instituição nacional responsável pelo acesso e pela
transferência de amostra de componente do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado, ou instituição por ela indicada.
Art. 16. O acesso à tecnologia e a transferência
de tecnologia entre as instituições de pesquisa e desenvolvimento, públicas e privadas, nacionais e sediadas no exterior poderão realizar-se, dentre outras
atividades, mediante:
1- pesquisa cientifica e desenvolvimento tecnológico;
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11 - formação e capacitação de recursos humanos;
111 - intercâmbio de informações;
IV - intercâmbio entre instituições nacionais de
pesquisa e instituições de pesquisa com sede no
exterior;
V - consolidação de infra-estrutura de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico;
VI - exploração econômica, em parceria, de
processos e produtos derivados do uso de componente do patrimônio genético;
VII - estabelecimento de empreendimentos
conjuntos de base tecnológica.
Art. 17. As empresas que: no processo de
garantir o acesso à tecnologia e transferência de
tecnologia às instituições nacionais, públicas ou
privadas, responsáveis pelo acesso e pela transferência de amostra de componente do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado, investirem em atividades de pesquisa e
desenvolvimento no País farão jus a incentivos
fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária, e a outros instrumentos de
estímulo, na forma da legislação pertinente.
CAPfTULO VII
Da Repartição de Benefícios
Art. 18. Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio
genético, obtidos por instituição nacional ou instituição sediada no exterior, serão repartidos de forma
justa e eqüitativa entre a Uniáo e as partes contratantes, conforme dispuser o regulamento.

§

12 Quando os benefícios de que trata oca-

put deste artigo decorrerem de exploração econômica do patrimônio genético acessado em terras
indígenas ou em área de comunidade local, a respectiva comunidade fará jus a percentual de sua
repartição.

§ 22 No caso de a amostra do componente de
patrimônio genético haver sido acessada em área
de propriedade de Estado, de Município ou de particular, fica garantido ao titular da área percentual dos
benefícios mencionados no caput deste artigo, a título de incentivo para conservação do patrimônio
genético, na forma do regulamento.
Art. 19. As comunidades indígenas ou comunidades locais farão jus a percentual de benefício de-
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corrente da utilização de informação do conhecimento tradicional associado, obtida nessas comunidades.
Art. 20. O~ benefícios decorrentes da exploração econômica do patrimônio genético acessado por
instituição nacional ou instituição sediada no exterior,
a serem repartidos entre as partes contratantes, de
forma justa e eqüitativa, poderão constituir-se, dentre
outros, de:
I - divisão de lucros e de royalties resultantes
da exploração econômica de processos e produtos
desenvolvidos a partir de amostra de componente do
patrimônio genético;
11 - acesso e transferência de tecnologias;
111 -licenciamento, livre de ônus, de produtos e
processos;
IV - capacitação de recursos humanos.
Parágrafo único. O valor dos benefícios de que
trata este artigo não poderá ser inferior a dez por cento do faturamento bruto obtido na comercialização de
produto ou processo desenvolvido a partir de amostra
do componente do patrimônio genético.
Art. 21. A exploração econômica de produto ou
processo desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, acessada em desacordo com as disposições desta lei, sujeitará o infrator ao
pagamento de indenização correspondente a, no mínimo, vinte por cento do faturamento bruto obtido na
comercialização de produto ou dos royalties obtidos
de terceiros pelo infrator, na hipótese de licenciamento de processo ou do uso da tecnologia, protegidos ou
não por propriedade intelectual, sem prejuízo das penalidades administrativas na forma desta lei e sanções penais previstas na legislação vigente.
Art. 22. O Contrato de Utilização do Patrimônio
Genético e de Repartição de Benefícios, instrumento
jurídico multilateral deverá indicar e qualificar com
clareza as partes contratantes, a saber:
I - de um lado:
a) a União;
b) o proprietário da área, pública ou privada, ou
o representante da comunidade indígena e do órgão
indigenista oficial, ou o representante da comunidade
local;
11 - de outro lado:
a) a instituição nacional autorizada a efetuar o
acesso;
b) a instituição destinatária.
Art. 23. São cláusulas essenciais do Contrato de
Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de
benefícios, as que disponham sobre:
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I - objeto, seus elementos, quantificação da
amostra e uso pretendido;
11 - prazo de duração;
III-forma de repartição justa e eqüitativa de benefícios;
IV - direitos e responsabilidades das partes;
V - direito de propriedade intelectual;
VI- condições de acesso à tecnologia e transferência de tecnologia;
VII _ rescisão;
VIII- penalidades;
IX _ foro.
CAPíTULO VIII
Das Sanções Administrativas
Art. 24. Considera-se infração administrativa
contra o patrimônio genético ou o conhecimento tradicional associado toda ação ou omissão que viole as
regras previstas nesta lei.
§ Iº As infrações administrativas serão punidas
na forma estabelecJda no regulamento desta lei, com
as seguintes sanções:
1- advertência;
11- multa;
111- apreensão dos produtos e de componentes
do patrimônio genético;
IV - suspensão de venda do produto;
V - embargo da atividade;
VI - interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento;
VII - suspensão de registro, licença ou autorização legalmente exigidos;
VIII- cancelamento de registro, licença ou autorização legalmente exigidos;
IX - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo governo;
X - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais
de crédito;
XI - intervenção no estabelecimento;
XII - proibição de contratar com a Administração Pública, por período de até cinco anos.
§ 2º O material ou o produto e os instrumentos
de que trata o parágrafo anterior terão sua destinação
definida pelo órgão competente, inclusive sua destruição.
§ 3º As sanções estabelecidas neste artigo serão aplicadas pelo órgão de que trata o art. 11, na forma processual estabelecida no regulamento desta lei,
sem prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis.
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§ As multas de que trata o inciso 11, do § 1l!,
deste artigo serão arbitradas pela autoridade competente de acordo com a gravidade.da infração e na forma do reg~lamento, podendo vanard~ R$~OO,OO (duzentos reais) a R$100.~0,00 (cem mil reais), quando
se tratar de pessoa física.
§ 52 Se a infração for cometida por pessoa jurídica, ou com seu concurso, a multa será de
R$10.000,00 (dez mil reais) a R$50.000.000,OO (cinqüenta milhões de reais), arbitrada pela autoridade
competente, de acordo com a gravidade da infração,
na forma do regulamento.
CAPrTULO IX

Das Disposições Finais
Art. 25. A concessão de direito de propriedade
industrial pelos órgãos competentes, sobre processo
ou produto obtido a partir de amostra de componente
do patrimônio genético, fica condicionada à observância desta lei, devendo o requerente informar a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso.
Art. 26. A fiscalização, a interceptação e a apreensão de amostra de componente do patrimônio genético
acessada em desacordo com as disposições desta lei
serão exercidas por órgãos federais, de acordo com o
que dispuser o regulamento, podendo, ainda, tais atMdades serem descentralizadas, mediante convênios.
Art. 27. Pela prestação dos serviços previstos
nesta lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos em ato do titular do órgão da Administração Pública Federal a
que estiverem vinculados tais serviços.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da
retribuição de que trata este artigo constituirão receita
própria do órgão de que trata o art. 11, cuja aplicação
será por ele definida em resolução.
Art. 28. A parcela dos lucros e os royalties, devidos à União, resuttantes da exploração econômica de
processos ou produtos desenvolvidos a partir de
amostra de componente do patrimônio genético, bem
como as multas e indenizações de que trata esta lei'
serão destinados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nl!7.797, de 10 de julho de 1989,
ao Fundo Naval, criado pelo Decreto nl! 20.923, de 8
de janeiro de 1932, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecnológico, criado pelo Decreto-Lei n2 719, de 31 de julho de 1959 e restabelecido pela Lei nll 8.172, de 18 de janeiro de 1991, na forma do regulamento.
Parágrafo único. Os recursos de que trata este
artigo se rão utilizados na conservação da diversidade
biológica, na promoção do uso sustentável de seus
componentes, no fomento à pesquisa científica, no

Outubro de 2000

desenvolvimento tecnológico associado ao patrimônio genético e na capacitação de recursos humanos.
Art. 29. As disposições desta lei não se aplicam
à matéria regulada pela Lei nl! 8.974 de 5 de janeiro
d 1995
'
e
.
. Art:. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua
pubitcaça0.

Justificação
O Brasil, graças à sua extensão continental e
localização nos trópicos, é um dos países de maior
diversidade biológica em todo o mundo. Com o desenvolvimento, nas últimas décadas, da moderna biotecnologia, em especial a engenharia genética, a
diversidade biológica ganhou uma importância econômica extraordinária. O material genético é hoje a
matéria-prima da modema indústria farmacêutica e
de alimentos e uma infinidade de outras atividades
industriais, movimentando um mercado da ordem de
bilhões de dólares.
Até a Convenção das Nações Unidas sobre
Diversidade Biológica conclufda em 1992, prevalecia no cenário internacional o entendimento de
que o material genético era um patrimônio comum da humanidade, entendimento admissfvel
em uma época em que esse recurso era acessado com finalidades predominantemente científicas ou para o desenvolvimento de plantas e animais para uso agropecuário. A Convenção sobre
Diversidade Biológica consagrou o princípio da
soberania dos países detentores de grande riqueza genética sobre esses recursos. A Convenção
estabelece que o país provedor de recurso genético não pode, em princípio, impedir o acesso dos
países interessados aos seus recursos, mas diz
que este acesso será feito nas condições estabelecidas pelo país provedor. Diz ainda a Convenção que os lucros derivados da exploração comerciai de produtos elaborados a partir de material genético devem ser justa e eqüitativamente
divididos com o país provedor e, o que é mais importante, como contrapartida ao acesso ao material genético o país destinatário desse recurso
deve assegurar ao país provedor o acesso às
tecnologias necessárias ao desenvolvimento de
produtos biotecnológicos.
O Brasil não dispõe de legislação regulamentando de forma apropriada o acesso aos nossos recursos genéticos. A implementação da Convenção
sobre Diversidade Biológica no País depende da solução desta lacuna legal. Na ausência de lei sobre o
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tema, tem sido particularmente difícil controlar a saíR
da de material genético do País, seja de forma clandestina, a chamada biopirataria, seja de forma legal,
por meio de instituições de pesquisa científica e de
contratos entre empresas nacionais e estrangeiras de
biotecnologia, com graves prejuízos para o País.
Com o propósito, então, de coibir a biopirataria,
impedir a assinatura de contratos de acesso lesivos
aos i~te~esses do País e fazer com qu~ a exploração
economlca dos nossos recursos genéticos resulte de
fato em desenvolvimento científico, tecnológico e ecoR
nômico do País estamos apresentando o presente
projeto de lei. '

Art. 1º Fica instituído o Fundo Nacional de Meio
Ambiente, com o objetivo de desenvolver os projetos
que visem ao uso racional e sustentável de recursos
naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental no sentido de elevar
a qualidade de vida da população brasileira.
Art. 22 Constituirão recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente de que trata o art. I desta Lei:
I _ dotações orçamentárias da União:
~
.
. ~" - recurs.os r~sultantes de doaçoes~ co.ntnbUlçoes em drnhelro, valores, bens moveis e
i~óv,ei.s, que venha a receber de pessoas fisicas

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. _
Deputado Paulo Mourão.

e Jundlcas;
11I - rendimentos de qualquer natureza, que
venha a auferir como remuneração decorrente de
aplicações do ~eu patrimônio;
IV - outros, destinados por lei.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 8.134 de
27-12-1990).

LEGISLÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTADOS LEGISLATIVOSCeDI

LEI N!! 8.617, DE 4 DE JANEIRO DE 1993
Dispõe Sobre O Mar Territorial, a
Zona Contígua, a Zona Econômica Exclusiva e a Plataforma Continental Brasileiros,
e dá outras providências.
CAPITULO I
Do Mar Territorial

Art. 1!l O mar territorial' brasileiro compreende
uma faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental
e insular brasileiro, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oticialmcntc no
Brasil.
Parágrafo único. Nos locais em que a costa
apresente recortes profundos e reentrâncias ou em
que exista uma franja de ilhas ao longo da costa na
sua proximidade imediata, será adotado o método
das 1inhas de base retas, ligando pontos apropriaR
dos, para o traçado da linha de base, a partir da qual
será medida a extensão do mar territorial.
Art. 2º A soberania do Brasil estende-se ao mar
territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como
ao seu leito e subsolo.

LEI NR 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989
Cria O Fundo Nacional de Meio
Ambiente, e da Outras providências.

........•...........................................................................
DECRETO NR 20.923 - DE 8 DE
JANEIRO DE 1932
Institui o "Fundo Naval"
O Chefe do Governo Provisório da República
dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições contidas no art. 1!! do decreto n. 19.098, de 11
de novembro de 1900, resolve:
Art. 1!l Fica instituído, no Ministério da Marinha,
o "Fundo Naval, cuja principal finalidade é a renovação do material flutuante da Marinha de Guerra.
Art. 2!! Constituição "Receita" para o "Fundo
Naval";
a) os saldos das diversas verbas orçfmentánias do Ministério da Marinha, não (comprometidos
por ocasião do encerramento do exercício;
b) o produto das vendas do material inutil, sem
aplicação ou ineficiente, e da alienação de navios,
terrenos e prédios do patrimônio nacional sob a jurisdição do Ministério da Ma'rinha, que não mais sejam necessários aos serviços;

DECRETO-LEI N2 719 J DE 31 DE
JULHO DE 1969
Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico e dá outras providências.
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Art.
Fica criado o Fundo Nacional de Oesenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a
finalidade de dar apoio financeiro aos programas e
projetos prioritários de desenvolvimento científico e
tecnológico, notadamente para implantação do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

§ 12 A assistência fmanceira do FNDCT será
prestada, preferencialmente, através de repasse a
outros fundos e entidades incumbidos de sua canalização para iniciativas específicas, e poderá destinar-se ao fmanciamento de despesas correntes ou
de capital.

§ 22 O regulamento do FNDCT, a ser expedido
por Decreto do Poder Executivo, disciplinará o mecanismo e condições de fmanciamento de programas e projetos.
Art. 2 2 Constituem recursos do FNDCT:
a) recursos orçamentários, inclusive osjá incluidos no orçamento de 1969
b) recursos provenientes de incentivos fiscais;
c) empréstimos de instituições financeiras ou
outras entidades;
d) contribuições e doações de entidades públicas e privadas;
e) recursos de outras fontes.

LEI N2 8.172, DE 18 DE JANEIRO DE 1991
Restabelece o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Art. 1li Fica restabelecido Científico e Tecnológico - FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nQ 719, de 31 de
julho de 1969.
Art. 2 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos a partir de 5 de outubró dê 1990.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

LEI NIl8.974, DE 5 DE JANEIRO DE 1995
Regulamenta os incisos 11 e V do §
12 do art. 225 da Constituição Federal,
estabelece normas para o uso das Técnicas de Engenharia Genética e liberação
no Meio Ambiente de Organismos geneti-
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camente modificados, autoriza o Poder
Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança, e dá outras
providências.
Art. 12 Esta Lei estabelece normas de segurança
e mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de
engenharia genética na construção, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, liberação e
descarte de organismo geneticamente modificado
(OGM), visando a proteger a vida e a saúde do homem,
dos animais e das plantas, bem como o meio ambiente.
Art. 22 As atividades e projetos, inclusive os de
ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e de produção industrial que envolvam OGM no
território brasileiro, ficam restritos ao âmbito de entidades de direito público ou privado, que serão tidas
como responsáveis pela obediência aos preceitos
desta Lei e de sua regulamentação, bem como pelos
eventuais efeitos ou conseqüências advindas de seu
descumprimento.
§ 1Q Para os fins desta Lei consideram-se atividades e projetos no âmbito de entidades como sendo
aqueles conduzidos em instalações próprias ou os
desenvolvidos alhures sob a sua responsabilidade
técnica ou científica.
§ 2 Q As atividades e projetos de que trata este
artigo são vedados a pessoas físicas enquanto agentes autónomos independentes, mesmo que mantenham vínculo empregatício ou qualquer outro com
pessoas jurídicas.
§ 32 As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou
natrocinadoras de atividades ou de projetos referidos
neste artigo, deverão certificar-se da idoneidade técnico-científica e da plena adesão dos entes financiados, patrocinados, conveniados ou contratados às
normas e mecanismos de salvaguarda previstos nesta Lei, para o que deverão exigir a apresentação do
Certificado de Qualidade em Biossegurança de que
trata o art.5, inciso XIX, sob pena de se tomarem
co-responsáveis pelos eventuais efejtos advindos de
seu descumprimento.

PROJETO DE LEI N2 3.635, DE 2000
(Do Sr. Lincoln Portela)
Regula os exercícios das profissões
de guardadores e lavadores de veículos
e dá outras providências.
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(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 Considera-se Guardador ou Lavador de
Veículos aquele que exerce função remunerada nos
serviços de guarda e limpeza de veículos, nos estacionamentos públicos abertos.
Art 22 Os Guardadores ou Lavadores de Veiculos somente poderão exercer as suas funções nos estacionamentos ou locais designados pelos. órgãos
competentes das prefeituras ou administrações municipais.
Art. 3º O valor dos honorários recebidos pelos
Guardadores ou Lavadores de Veículos deverão ser
estipulados pelos órgãos competentes das prefeituras ou administrações municipais, que deverão ser divulgados para conhecimento público.
Art. 4 2 É vedado o exercício da profissão de Guardador e Lavador de Veículos ao menor de 16 (dezesseis) anos.
Art. 52 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação. revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A presente proposição tem por finalidade estabelecer a prestação de serviços de vigilância e limpeza dc veículos, hoje prestado como trabalho informal.
Acreditamos que não devemos estar de olhos
vendados a uma realidade já existente, cuja regulamentação poderá amenizar o desemprego existente
em nosso Pais.
Ao apresentar tal proposição, espero contar
com a ajuda dos meus nobres pares para uma rápida
apreciação e aprovação deste Projeto.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. Deputado Lincoln Portela, PSUMG
PROJETO DE LEI N2 3.636, DE 2000
(Do Sr. Lincoln Portela)
Obriga o uso de torneiras com dispositivo de vedação automática de água
em todos os banheiros de uso coletivo.
(Às Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 Todos os banheiros de uso coletivo localizados em edificios públicos, comerciais e residenciais
que forem construídos a partir da data da publicação
desta Lei deverão, obrigatoriamente, ser equipados
com torneiras compostas de mecanismo automático
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de vedação de água, eletrônico ou mecânico, nos lavatórios.
Art. 2 2 As edificações novas não obterão orespectiv? "ha~ite-se" s.em os equipamentos constantes
no artigo 1- desta lei.
Art. 32 A fiscalização será exercida pelos órgãos
competentes no âmbito de
cada município.
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A presente proposição tem por escopo minimizar o grande desafio que estaremos enfrentando nos
próximos anos, quando diversas organizações têm
alertado para o desperdicio e a contaminação dos
mananciais de águas potáveis no mundo.
Com o dispositivo automático nas torneiras,
com certeza estaremos dando um passo no sentido
de evitar o anunciado colapso no fornecimento da tAb
preciosa água potável.
Conto com o devido apoiamento por parte de todos os meus pares na rápida aprovação de importante e justa providência à sobrevivência do nosso planeta.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. Deputado Lincoln Portela, PSUMG
PROJETO DE LEI N2 3.637, DE 2000
(Do Sr. Renato Vianna)
Concede incentivos a quem empregar maiores de quarenta anos de idade.
(Apense-se ao Projeto de Lei n2 3.850,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta Lei ciisciptina a concessão empregar maiores de quarenta anos.
Art. 2!! A empresa que admitir pessoas maiores
de quarenta anos de idade em seu quadro de empregados gozará dos seguintes incentivos:
I - redução de cinco por cento dO' Imposto de
Renda devido e dez por cento na contfi,buição para a
Previdência Social, na parte relativa às obrigações
patronais, para quem admitir até vinte empr~gados;
1/- redução de sete e meio por cento do Imposto
de Renda e de quinze por cento na contribuição para
a previdência social na parte relativa às obriga~Jes
patronaís, devido para quem admitir de vinte e um a
cinqüenta empregados;
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11I - redução de dez por cento do Imposto de
Renda devido e de vinte por cento na contribuição
para a Previdência Social, na parte relativa às obrigações patronais, para quem admitir mais de cinqüenta
,_
e um empregad?s."
Art. 211 Os incentivos previstos nesta lei terao a
dura~ão de dez anos, a .partir do exercício financeiro
segUInte ao de sua publicação.
11"

, ~rt. 3 Esta lei entrar em vigor na data de sua pubhcaçao.
Justificação
É angustiante a situação daquele trabalhador
que, tendo mais de quarenta anos de idade é demitido. Dificilmente consegue arrumar outros emprego.
E isto por diversas razões dentre as quais: as pessoas mais jovens concordam em receber valor menor, pela mesma função; o número de desempregados faz com que a empresa possa ter maior Iíberdade de contratação; a pessoa com mais idade necessita de maior tempo para se adaptar a novas funções.
Buscando superar esse impasse e contando
com a recuperação da economia brasileira, este pro.
jeto concede benefícios para a empresa que se dis.
puser a empregar pessoas com mais de quarenta
anos de idade. A eventual perda de receita, para o
tesouro e para a previdência social, serão plena·
mente recuperadas com o aumento dos postos de
trabalho.
Brasília, 5 de outubro de 2000. - Deputado Renato Vianna.

PROJETO DE LEI NiI 3.638, DE 2000
(Do Sr. Paulo Paim)
Institui o Estatuto do Portador de
Necessidades Especiais e dá outras providências.
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24. 11)

C ':;ongresso Nacional decreta:
TITULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1Q Esta lei institui o Estatuto do Portador de
Necessidades Especiais, destinado a assegurar a integraç.ão social e o pleno exercício dos direitos indivijuaj~ IJ coletivos das pessoas acometidas por Iimita-
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ções fisico-motora, mental, visual, auditiva ou múltipias que as torne hipo-suficientes para a regular inserção social.
Parágrafo único - Para efeito desta lei entende·se por portador de necessidades especiais o portador de deficiência de oue trata a Constituição Federal.
Art. 2º Os diversos graus e pec r 'd d
'
, _
u lar! a ~s que
caracteriza a condlçao de portador de neceSSidades
especiais serão definidas na regulamentação desta
lei, baseados em definições técnico-científicas, devendo-se considerar, sempre que possivel, os padrões internacionais.
2

Art. 3 Na interpretação desta lei levar-se-ão em
conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências
do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos.
Art. 4º É dever da sociedade do Estado, da comunidade e da familia, assegurar às pessoas portadoras de necessidades especiais. a efetivação dos direitos referentes ã vida, á saude. á alimentação, á habitação. à educação, ao esporte. ao lazer, à profissionalização, ao trabalho, ao transporte, ao acesso às
edificações públicas, à cultura, à seguridade social, a
dignidade, ao respeito, á liberdade e à convivência familiar e comunitaria.
TíTULO 11
Dos Princípios, Objetivos e Diretrizes
CAPíTULO I
Dos Princípios
Art. 5º O Estatuto do Portador de Necessidades
Especiais nortear-se-ápelos seguintes princípios:

1- o desenvolvimento de ações conjunta do Esta·
do e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena in·
tegração das pessoas portadoras de necessidades es·
peciais no contexto sócio-econômico e cultural;

11 - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais, que assegurem ás pessoas portadoras de necessidades especiais o pleno
exercício de seus direitos básicos que, decorrentes
da Constituição Federal e das leis, propiciam o seu
bem·estar pessoal, social e econômico;

11I- respeito às pessoas'portadoras de necessidades especiais, a quem deve ser assegurado a
igualdade de oportunidades na sociedade.
CAPíTULO 11
Dos Objetivos
Art.6º É objetivo do Estatuto do Portador de Necessidades Especiais assegurar:
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I - O acesso, o ingresso e a permanência da
pessoa portadora de deficiência em todos os serviços
públicos ou privados de que necessite, oferecidos
àcomunidade;
/I - integração das ações dos órgãos públicos e
entidades privadas nas áreas de saúde, educação,
trabalho, transporte e assistência social, edificação
pública, previdência social, habitação, cultura, desp~rt?, la~er, visando ~p~evenção das, d.eficiê~cias, ~
ehmlnaçao de suas multipias causas, a Inclusao SOClaI. e a otimizaçào da prestação dos serviços públicos;
11I - apoio à formação de recursos humanos
para atendimento da pessoa portadora dc deficiência·
IV _ garantia da efetividade dos programas d~
prevenção, de atendimento especializado e de inclusão social.
CAPíTULO 11I

Das Diretrizes
Art. 72 Os agentes públicos ou privados promotores dos direitos dos portadoras de necessidades
especiais deverão, sempre que possível, seguir as
seguintes diretrizes:
I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam o desenvolvimento das pessoas portadoras
de deficiência;
/I - adotar estratégias de articulação entre árgãos públicos e entidades privadas, bem como com
organismos internacionais e estrangeiros para a implantação das políticas de integração das pessoas
portadoras de necessidades especiais;
11I- incluir as pessoas portadoras de necessidades especiais, respeitadas, as suas peculiaridades,
em todas as iniciativas governamentais, e quando
possível nas iniciativas da sociedade civil, relacionadas à vida, à saúde, à alimentação, à habitação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
ao trabalho, ao transporte, ao acesso às edificações
públicas, à cultura, à seguridade social, a dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária;
IV - viabilizar a participação das pessoas portadoras de necessidades especiais em todas as fases
de implementação das política, por intermédio de
suas entidades representativas;
V - ampliar as alternativas de inserção econômica
das pessoas portadoras de necessidades especiais;
VI - promover medidas visando à criação de
emprego que privilegiem atividades econômicas de
absorção de mão-de-obra de pessoas portadoras de
necessidades especiais;
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V/I- proporcionar aos portadoras de necessidades especiais qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho;
VIII- garantir o efetivo atendimento às pessoas
portadoras de necessidades especiais de forma adequada às suas peculiaridades.
TíTULO 11I

Dos Direitos do Portador de Necessidades Especiais
CAPíTULO I
•

•

••

•

,

Do Direito a Vida e a Saude
Art. ~º O direito à ~i~a e à saúde dos portad~ras
de necessIdades especiais será assegurado medlante, a efetivaçã~ ~e ~oliticas. sociais. públicas que permltam sua eXlstencla saudavel e dIgna.
Art. 92 Os portadoras de necessidades especiais receberão tratamento adequado e especializado e
terão acesso garantido aos estabelecimentos de saúde públicos e privados, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados, incluindo a assistência
integral e a ajuda técnica.
Art. 10. E beneficiária do processo de reabilitação
a pessoa que apresenta deficiência, qualquer que seja
sua natureza, agente causal ou grau de severidade.
§ 1 Considera-se reabilitação o processo de
duração limitada e com objetivo definido, destinado a
permitir que a pessoa com deficiência alcance o nível
físico, mental ou social funcional satisfatório, proporcionando-lhe os meios de modificar sua própria vida.

º

Art. 11. Toda pessoa que apresente redução
funcional devidamente diagnosticada terá direito a se
beneficiar dos processos de reabilitação necessários
a corrigir ou modificar seu estado fisico, mental ou
sensorial, quando este constitua obstáculo para sua
integração educativa, laboral e social.
Art. 12. Incluem-se na assistência integral à saúde e reabilitação da pessoa portadora de necessidades especiais a concessão de órteses, próteses, bolsas coletoras e materiais auxiliares.
Art. 13. Constitui ajuda técnica os elementos
que permitem compensar uma ou mais limitações
funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadoras de necessidades especiais, com o
objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da mobilidade e de possibilitar sua
plena inclusão social.
Art. 14. E considerado parte integrante do processo de reabilitação o provimento de medicamentos que
favoreçam a estabilidade clínica e funcional e auxiliem
na limitação da incapacidade, na reeducação funcional
e no controle das lesões que geram incapacidades.
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Art. 15. O tratamento e a orientação psicológica
serão prestados durante as distintas fases do processo reabilitador, destinados a contribuir para que a
pessoa portadora de necessidades especiais atinja o
mais pleno desenvolvimento de sua personalidade..
Parágrafo único. O tratamento e os apoios psicológicos serão simultâneos aos tratamentos funcionais
e, em todos os casos, serão concedidos desde a comprovação da deficiência ou do início de um processo
patológico que possa originá-Ia.
Art. 16. Durante a reabilitação, será propiciada,
se necessária, assistência em saúde mental com a finalidade de permitir que a pessoa submetida a esta
prestação desenvolva ao máximo suas capacidades.
Art. 17. Será fomentada a realização de estudos
epidemiológicos e clrnicos, com periodicidade e
abrangência adequadas, de modo a produzir informações sobre a ocorrência de deficiências e incapacidades.
Art. 18. Em caso de internação hospitalar, caso
necessário, o portador de necessidades especiais
terá direito a acompanhante.
Art. 19. Os cursos de formação de nível técnico
ou superior na área de saúde deverão dispor obrigatoriamente de disciplinas destinada ao atendimento
do portador de necessidades especiais.
Parágrafo único. Os profissionais da área que
atuem em estabelecimentos de atendimento ambulatorial ou hospitalar deverão ser submetidos a treinamento para o atendimento das pessoas portadoras
de necessidades especiais.
Art. 20. Deverá ser criado no âmbito do Sistema
Único de Saúde e em nível municipal ou regional centros de biologia genética como referência para a informação e prevenção de deficiências.
CAP(TULO"

Do Aceeso à Educaçio
Art. 21. Os órgãos e as entidades da Administração Pública responsáveis pela educação dispensarão
tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto desta lei, viabilizando, sem prejuízo de outras, as
seguintes medidas:
1- a matricula compulsória em cL!.rsos regulares
de estabelecimentos públicos ou particulares de pessoa portadora de deficiência capazes de se integrar
na rede regular de ensino;
" - a inclusão, no sistema educacional, da educação especial como modalidade de educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as
modalidades de ensino;
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11I- a inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições especializadas publicas e privadas;
IV - a oferta, obrigatória e gratuita, da educação
especial em estabelecimentos públicos de ensino;
V - o oferecimento obrigatório dos serviços de
educação especial e de atendimento pedagógico ao
educando portador de necessidades especiais em
unidades hospitalares e congêneres nas quais
esteja internado por prazo igualou superior a um ano;

e
VI - o acesso de aluno portador de necessidades especiais aos beneffcios conferidos aos demais
educandos, inclusive material escolar, transporte,
merenda escolar e bolsas de estudo.
§ 12 Entende-se por educação especial, para os
efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando com necessidades educacionais
especiais.
§ 22 A educação especial caracteriza-se por
constituir processo flexivel, dinâmico e individualizado, oferecido principalmente nos níveis de ensino
considerados obrigatórios.
§ 32 A educação do aluno portador de necessidades especiais deverá iniciar-se na educação infantil, já a partir dos primeiros meses de vida.
§ 42 A educação especial, quando recomendado, contará com equipe multiprofissional, com a adequada especialização, e adotará orientações pedagógicas individualizadas.
§ 52 Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino deverá ser observado o
atendimento as normas técnicas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT relativas à
acessibilidade.
Art. 22. Os serviços de educação especial serão
ofertados nas instituições de ensino público ou privado do sistema de educação geral, de forma transitória
ou permanente, mediante programas de apoio ao aluno que está integrado no sistema regular de ensino.
Parágrafo único - O processo. educativo deverá se dar exclusivamente em escolas especializadas quando a educação em escolas comuns não
puder satisfazer as necessidades educativas ou sociais do aluno ou quando necessário ao bem-estar
do educando.
Art. 23. As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de prova~ e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de necessidades especiais, inclusive tempo adici-
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onal para realização das provas, conforme as características da deficiência.

§ 12 • As disposições deste artigo aplicam-se,
também, ao sistema geral do processo seletivo para
ingresso em cursos universitários de instituições de
ensino superior.

§ 22• O Poder Executivo expedirá instruções
para que os programas de educação superior incluam
nos seus currículos conteúdos, itens ou disciplinas relacionados à pessoa portadora de necessidades especiais.
Art. 24. O aluno portador de necessidades especiais matriculado ou egresso do ensino fundamental
ou médio, de instituições públicas ou privadas, terá
acesso à educação profissional, a fim de obter habilitação que lhe proporcione oportunidades de integração no mercado de trabalho.
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11 - destinados ao desenvolvimento e divulgação de pesquisas e desenvolvimento de métodos de
educação especial;
111- de formação especifica dos profissionais da
educação para a linguagem de sinais;
IV - de capacitação de familiares e pessoas que
convivam com pessoas portadoras de necessidades
especiais para a utilização da linguagem labial e de
sinais e leitura no método braile.
Art. 27. Deverão ser instaladas em todos os municipios pelo menos uma escola equipada para o
atendimento à educação especial.
Art. 28. O currículo dos cursos de pedagogia no
nível superior e seu correlato no nível técnico deverão
obrigatoriamente conter disciplina que capacite o profissional para o atendimento ao aluno portador de necessidades especiais, notadamente para viabilizar a
educação inclusiva.

§ 12• A educação profissional para a pessoa portadora de deficiência será oferecida nos níveis básico,
técnico e tecnológico, em escola regular, em instituiçõe~ especializadas e nos ambientes de trabalho.

§ 22 • As instituições públicas e privadas que ministram educação profissional deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de nível básico à
pessoa portadora de necessidades especiais, condicionando a matrícula àsua capacidade de aproveitamento e não a seu nível de escolaridade.

§ 3 2 Entende-se por habilitação profissional o
processo destinado a propiciar à pessoa portadora de
necessidades especiais, em nível formal e sistematizado, aquisição de conhecimentos e habilidades especificamente associados a determinada profissão
ou ocupação.

§ 42 Os diplomas e certificados de cursos de
educação profissional expedidos por instituição credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente terão validade em todo o território nacional.
Art. 25. As escolas e instituições de educação
profissional oferecerão, se necessário, serviços de
apoio especializado para atender às peculiaridades
da pessoa portadoras de necessidades especiais, inclusive:

1- adaptação dos recursos instrucionais;
11 - capacitflção dos recursos humanos;
111- adequação dos recursos fisicos.
Art. 26. Serão criados programas:
I - de incentivo familiar, de natureza pecuniária,
destinada a assegurar a matricula e freqüência regular do aluno portador de necessidades especiais;

CAPíTULO 111

Da Habilitação e da Reabilitação Profissional
Art. 29. A pessoa portadora de necessidades
especiais, beneficiária ou não do Regime Geral de
Previdência Social, tem direito às prestações de habilitação e reabilitaçao profissional para capacitar-se
a obter trabalho, conservá-lo e progredir profissionalmente.
Art. 30. Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado a possibilitar
que a pessoa portadora de necessidades especiais,
a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no
mercado de trabalho e participar da vida comunitária.
Art. 31. Os serviços de habilitação- e reabilitação profissional deverão estar dotado& dos recursos
necessários para atender toda pessoá portadora de
necessidades especiais, independentemente da origem de sua deficiência, desde que possa ser preparada para trabalho que lhe seja adequado e tenha
perspectivas de obter, conservar e nele progredir.
Art. 32. A orientação profissional será prestada
pelos correspondentes serviços de habilitação e reabilitação profissional, tendo em conta as potencialidades da pessoa portadora de necessidades especiais.
CAPíTULO IV

Do Acesso ao Trabalho
Art. 33. É finalidade primordial das políticas de
emprego a inserção da pessoa portadora de neces-
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sidades especiais no mercado de trabalho ou sua
incorporação ao sistema produtivo mediante regime
especial de trabalho protegido.
Parágrafo único. Nos casos de deficiência grave ou severa, o cumprimento do disposto no caput
deste artigo poderá ser efetivado mediante a contratação das cooperativas sociais de que trata a Lei nll
9.867, de 10 de novembro de 1999.
~
d I'd d d '
~ I b
I
Art . 34. S ao mo a I a es e Inserçao a ora
das pessoas portadoras de necessidades especiais:

mobilidade e da comunicação, possibilitando a plena utilização de suas capacidades em condições de
normalidade.
, § 42 Conside~-se oficina pro!egida de produ~o
a unlda~e que f~n~lona em rel~çao de depe~dênc~a
co~ entidade publica. o~ beneficente de assistência
SOCial, que tem por obJetiVO desenvolver programa de
habilitação profissional para adolescente e adulto
portador de necessidades especiais, provendo-o com
t b Ih
d
't '
.
~
~~m~cao:~~~:a~re~~~~: VIS a a emanclpaçao eco-

_ I - colocação competitiva: p.roce~ de co~trataçao ,regu,::r" nos t~rmos da leglslaça~ trabalhista ~
prevldenclana,. ~ue Independe da a,d~o de~ proCedlment~s especlli!s.
sua ~~crB!lzaçao, n~o sendo
e~~IUlda a possibilidade de utlllzaçao de apoios espaClalS;
11 - colocação seletiva: processo de contratação
regular, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que depende da adoção de procedimentos
e apoios especiais para sua concretização; e
111 - promoção do trabalho por conta própria:
processo de fomento da ação de uma ou mais pessoas, mediante trabalho autônomo, cooperativado
ou em regime de economia familiar, com vista à
emancipação econômica e pessoal.
§ 12 As entidades beneficentes de assistência
social, na forma da lei, poderão intermediar a modalidade de inserção laboral de que tratam os incisos 11
e 111, nos seguintes casos:

§ 52 Considera-se oficina protegida terapêutica
a unidade que funciona em relação de dependência
com entidade pública ou beneficente de assistência
social, que tem por objetivo a integração social por
meio de atividades de adaptação e capacitação para
o trabalho de adolescente e adulto que devido ao seu
grau de deficiência, transitória ou permanente, não
possa desempenhar atividade laboral no mercado
competitivo de trabalho ou em oficina protegida de
produção.
§ 6ll O período de adaptação e capacitação para
o trabalho de adolescente e adulto portador de necessidades especiais em oficina protegida terapêutica
não caracteriza vínculo empregatício e está condicionado a processo de avaliação individual que considere o desenvolvimento biopsicosocial da pessoa.
§ ']Q A prestação de serviços será feita mediante
celebração de convênio ou contrato formal, entre a
entidade beneficente de assistência social e o tomador de serviços, no qual constará a relação nominal
dos trabalhadores portadores de necessidades especiais colocados à disposição do tomador.
§ 8Q A entidade que se utilizar do processo de
colocação seletiva deverá promover, em parceria com
o tomador de serviços, programas de prevenção de
doenças profissionais e de redução da capacidade laboral, bem assim programas de reabilitação caso
ocorram patologias ou se manifestem outras incapacidades.
Art. 35. A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de dois a cinco por
cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora de
necessidades especiais habilitada, na seguinte proporção:
I - até duzentos empregados, dois por cento;
/I - de du~ntos e um a quinhentos empregados, três por cento;
111- de quinhentaB e um a mil empregados, quatro por cento; ou
IV - mais de mil empregados, cinco por cento.

para

I - na contratação para prestação de serviços,
por entidade pública ou privada, da pessoa portadora de necessidades especiais de natureza fisica,
mental ou sensorial; e
" - na comercialização de bens e serviços decorrentes de programas de habilitação profissional de
adolescente e adulto portador de necessidades espaciais em oficina protegida de produção ou terapêutica.
§ 22 Consideram-se procedimentos especiais
os meios utilizados para a contratação de pessoa
que, devido ao seu grau de deficiência, transitória
ou permanente, exija condições especiais relativas a
jornada de trabalho variável, horário flexível, proporcionalidade de salário, ambiente adequado às suas
especificidades, dentre outros.
§ 311 Consideram-se apoios especiais a orientação, a supervisão e as ajudas técnicas entre outros
elementos que auxiliem ou permitam compensar
uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de necessidades especiais, de modo a superar as barreiras da
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§ A dispensa de empregado na condição estabelecida neste artigo, quando se tratar de contrato
por prazo determinado, superior a noventa dias, e a
dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de
substituto em condições semelhantes.

I - cargo em comissão ou função de confiança,
de livre nomeação e exoneração; e
11 - cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato.
Art. 38. Os editais de concursos públicos deverão conter:

§ 2 11 Considera-se pessoa portadora de necessi-

I - o número de vagas existentes, bem como o
total correspondente à reserva destinada à pessoa
portadora de necessidades especiais;
11 - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos;

dades especiais habilitada aquela que concluiu curso
de educação profissional de nível básico, técnico ou
tecnológico, ou curso superior, com certificação ou diplomação expedida por instituição pública ou p.rivada,
legalmente credenciada pelo Ministério da Educação
ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de
conclusão de processo de habilitação ou reabilitação
profissional fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.
§ 311 Considera-se, também, pessoa portadora
de necessidades especiais habilitada aquela que,
não tendo se submetido a processo de habilitação ou
reabilitação, esteja capacitada para o exercício da
função.
§ 42 A pessoa portadora de necessidades especiais habilitada nos termos dos §§ 21! e 3º deste artigo
poderá recorrer à intermediação de órgão integrante
do sistema público de emprego, para fins de inclusão
laboral na forma deste artigo..
§ 52 A regulamentação definirá qual órgão estabelecerá a sistemática de fiscalização, avaliação e
controle das empresas, bem como instituir procedimentos e formulários que propiciem estatísticas sobre o número de empregados portadores de necessidades especiais e de vagas preenchidas, para fins de
acompanhamento do disposto no caput deste artigo.
Art. 36. Fica assegurado à pessoa portadora de
necessidades especiais o direito de se inscrever em
concurso público, em igualdade de condições com os
demais candidatos, para provimento de cargo cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de
que é portador.
§ 111 Os candidatos portadores de necessidades
especiais, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerão a todas as vagas, sendo entretanto reservado para estes, no mínimo, o percentual
de cinco por cento das vagas disponíveis que deverão
ser distribuídos obedecendo-se a sua classificação.
§ 21! Caso a aplicação do percentual de que trata
o parágrafo anterior resulte em número fracionado,
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro
subseqüente.
Art. 37. Não se aplica o di~posto no artigo anterior nos casos de provimento de:

11I- previsão de adaptação das provas, do curso
de formação e do estágio probatório, conforme a necessidade especial do candidato; e
IV - exigência de apresentação, pelo candidato
portador de necessidades especiais, no ato da inscrição, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou
nível de necessidade especial, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da necessidade especial.
Art. 39. É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa portadora de necessidades
especiais em concurso público para ingresso em carreira da Administração Pública.
§ 1 No ato da inscrição, o candidato portador de
necessidades especiais que necessite de tratamento
diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo,
no prazo determinado em edital, indicando as condições diferenciadas de que Ijlecessita para a realização das provas.
§ 2º O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa
acompanhada de parecer emitido por especialista da
área de sua necessidade especial, no prazo estabelecido no edital do concurso.
Art. 40. A pessoa portadora de necessidades
especiais, resguardadas as condições especiais previstas nesta Lei, participará de concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que
concerne:
I - ao conteúdo das provas;
11 - à avaliação e aos critérios de aprovação;
11I - ao horário e ao local de aplicação das provas;e IV - à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos.
Art. 41. A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira,
a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos

º
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portadores de necessidades especiais, e a segunda,
somente a pontuação destes últimos.
Art. 42. A análise dos aspectos rel~tivos ao potencial de trabalho do candidato portador de necessidades especiais obedecerá ao disposto no art. 20 da
lei n!l8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 43. Serão implementados programas de formação e qualificação profissional voltados para a
pessoa portadora de necessidades especiais no âmbito do Plano Nacional de Formação Profissional PLANFOR oU.1>rograma sucedâneo.
Parágrafo único. Os programas de formação e
qualificação profi~ional para pessoa portadora de
necessidades especiais terão como objetivos:
1- criar condições que garantam a toda pessoa
portadora de necessidades especiais o direito a recebar uma formação profissional adequada;
11_ organizar os meios de formação necessários
para qualificar a pessoa portadora de necessidades
especiais para a inserção competitiva no mercado laboral; e
111 - ampliar a formação e qualificação profissional sob a base de educação geral para fomentar o desenvolvimento harmônico da pessoa portadora de
necessidades especiais, assim como para satisfazer
as exigências derivadas do progresso técnico, dos
novos métodos de produção e da evolução social e
econômica.
CAPíTULO V
Da Cultura, do Desporto, do Turismo e do Lazer
Art. 44. Os órgãos e as entidades da administração pública responsáveis pela cultura, pelo desporto,
pelo turismo e pelo lazer dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto desta lei, com
vista a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes
medidas:
J - promover o acesso da pessoa portadora de
necessidades especiais aos meios de comunicação
social;
11 - criar incentivos para o exercício de atividades criativas, mediante:
a) participação da pessoa portadora de necessidades especiais em concursos de prêmios no campo
das artes e das letras; e
b} exposições, publicações e representações
artísticas de pessoa portadora de necessidades especiais;
111 - incentivar a prática desportiva formal e
não-formal como direito de cada um e o lazer como
forma de promoção social;
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IV - estimular meios que facilitem o exercício de
atividades desportivas entre as pessoas portadoras
de necessidades especiais e suas entidades representativas;
V - assegurar a acessibilidade às instalações
desportivas dos estabelecimentos de ensino, desde o
nível pré-escolar até à universidade;
VI - promover a inclusão de atividades desportivas para pessoa portadora de necessidades especiais na prática da educação fisica ministrada nas instituições de ensino públicas e privadas;
VII - apoiar e promover a publicação e o uso de
guias de turismo com informação adequada à pessoa
portadora de necessidades especiais; e
VIII- estimular a ampliação dp turismo à pessoa
portadora de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, mediante a oferta de instalações hoteleiras
acessíveis e de serviços adaptados de transporte.
Art. 45. Os recursos de programas de apoio à
cultura financiarão, entre outras ações, a produção e
a difusão artístico-cultural da pessoa portadora de
necessidades especiais.
Parágrafo único. Os projetos culturais financiados pelo poder público, inclusive oriundos de program~s especiais de incentivo à cultura, deverão facilitar
o livre acesso da pessoa portadora de necessidades
especiais, ~e ~odo a po~sibilitar-Ihe o pleno exercício
dos seus direItos culturaIS.
Art. 46. Os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta, promotores ou financiadores de atividades desportivas e de lazer, devem
concorrer técnica e financeiramente para obtenção
dos objetivos desta lei.
Parágrafo único. Serão prioritariamente apoiadas a manifestação desportiva de rendimento e a
educacional, compreendendo as atividades de:
I - desenvolvimento de recursos humanos especializados;
11 - promoção de competições desportivas internacionais, nacionais, estaduais e locais;
111 - pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, documentação e informação; e
IV - construção, ampliação, recuperação e
adaptação de instalações desportivas e de lazer.
T[TUlO IV
Da Atuação do Estado
CAPíTULO I
Dos Aspectos Institucionais
Art. 47. Os órgãos e as entidades da administração pública deverão conferir, no âmbito das respecti-
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vas competências e finalidades, tratamento prioritário
e adequado aos assuntos relativos à pessoa portadora de necessidades especiais, visando assegurar-lhe
o pleno exercício de seus direitos básicos e a efetiva
inclusão social.
Art. 48. Na execução das políticas públicas voltadas para a pessoa portadora de necessidades especiais, a administração pública atuará de modo integrado e coordenado, seguindo planos e programas,
com prazos e objetivos determinados, aprovados e
supervisionados por órgão colegiado de articulação
institucional.
Art. 49. O órgão colegiado que se refere o artigo
48 desta lei deverá ser constituído, paritariamente,
por representantes de instituições governamentais e
da sociedade civil.
Art. 50. A execução das políticas públicas voltadas para a pessoa portadora de necessidades especiais no âmbito da União dos estados do Distrito Federal e dos municípios, dom o apoio d~ organizações
não governamentais, deverá se dar de forma articulada, através de convênio, destinada a evitar sobreposições de ações.
CAPíTULO 11
Do Poder Público e das Políticas Públicas
Art. 51. Na elaboração das políticas públicas,
quando couber e notadamente no que diz respeito às
políticas de desenvolvimento social, será sempre
considerada a condição dos portadoras de necessidades especiais, devendo serem explicitadas as suas
especificidades e os seus mecanismos inclusivos.
Parágrafo único. O Plano Plurianual, a lei de diretrizes orçamentária e a lei orçamentária deverá prever em cada plano ou programa as metas e os recursos orçamentários destinados especificamente ao
atendimento dos portadores de necessidades especiais.
Art. 52. Incumbe ao Poder Público no âmbito das
políticas de saúde:
1- A promoção de ações preventivas destinadas
a evitar deficiências limitativas de natureza psico-motora, inclusive planejamento familiar, aconselhamento
genético, acompanhamento da gravidez, relativas ao
parto e ao puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto
de alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao acompanhamento precoce
de outras doenças causadoras de deficiência e à detecção precoce das doenças degenerativas e a outras
potencialidades incapacitantes;
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1/ - A criação de rede de serviços especializados em habilitação e reabilitação;
11I - A garantia de tratamento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado;
IV - O desenvolvimento de programas de saúde
voltados para as pessoas portadoras de necessidades especiais, desenvolvidos com a participação da
sociedade e da família, para a efetivação da sua integração social;
V - A criação de rede de serviços regionalizados, descentralizados e hierarquizados em crescentes níveis de complexidade, voltada ao atendimento
àsaú.de e reabilit~ç~o da. pessoa portadoras. de nec~~sldades e~pe~lals, articulada com os serviços soClalS, educaCionais e com o trabalho;
VI- O fornecimento gratuito àqueles que necessitar~m os medicamentos, p~~tes:s e outro~ ~ec~rsos
relatiVOS ao tratamento, h~~lhtaçao ou r:ablhtaçao;
VII- O papel estrateglco da atuaçao dos agentes ~?munit~rios ~e s~úde e da~ ~quipes de s?ú.de da
famll.l~ na~ dlssemlnaçao das pr~tlcas e estrateglas de
reablhtaçao baseada na. comunidade;
VIII - O desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidentes domésticos, do trabalho, de trânsito e outros, e de tratamento adequado às
suas vitimas.
CAPíTULO 11I
Da Política de Capacitação de
Profissionais Especializados
Art. 53. Os órgãos e as entidades da administração pública, responsáveis pela formação de recursos
humanos, sem prejuízo de outras, devem adotar as
seguintes medidas:
I - Formação e qualificação de professores de
nível médio e superior para a educação especial, de
técnicos especializados na habilitação e reabilitação, e de instrutores e professores para a formação
profissional;
1/- Formação e qualificação profissional, nas diversas áreas de conhecimento e de recursos humanos que atendam às demandas da pessoa portado- .
ras de necessidades especiais; e
11I - Incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento
tecnológico em todas as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa portadoras de necessidades
especiais.
TíTULO V

Da Acessibilidade em Prédios Públicos
Art. 54. Os órgãos e as entidades da administração pública deverão adotar providências para garantir
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a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços, no
âmbito de suas competências, à pessoa portadora de
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida,
mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas e
obstáculos bem como evitando a construção de no:'
vas barreir~s.
_
. _
.. ~rt. 55. A constr~çao, amphaçao ~ reforma de
edlflclOS, praças e equipamentos esportivoS e de lazer, públicos e privados, destinados ao uso coletivo
deverão ser executadas de modo que se tornem
acessíveis à pessoa portadora de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste
artigo, na construção, ampliação ou reforma de edificios, praças e equipamentos-esportivos e de lazer,
públicos e privados, destinados ao uso coletivo por órgãos da administração pública, deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade:
I - Nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de
uso público, serão reservados dois por cento do total
das vagas à pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, garantidas no
mínimo três, próximas dos acessos de circulação de
pedestres, devidamente sinalizadas e com as especificações técnicas de desenho e traçado segundo as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT;
11 - Pelo menos um dos acessos ao interior da
edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e çJe obstáculos que impeçam ou dificultem a
acessibilidade da pessoa portadora de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida;
111- Pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edificio, entre si e com o exterior,
cumprirá os requisitos de acessibilidade;
IV - Pelo menos um dos elevadores deverá ter a
cabine, assim como sua porta de entrada, acessiveis
para pessoa portadora de necessidades especiais ou
com mobilidade reduzida, em conformidade com norma técnica especifica da ABNT; e
V - os edificios disporão, pelo menos, de um banheiro acessível para cada gênero.. distribuindo-se
seus equipamentos e acessórios de 'modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.
Art. 56. As bibliotecas, os museus, os locais de
reuniões, conferências, aulas e outros ambientes de
natureza similar disporão de espaços reservados
para pessoa que utilize cadeira de rodas e de lugares
específicos para pessoa portadora de necessidades

Outubro de 2000

especiais de natureza auditiva e visual, inclusive
acompanhante de acordo com as normas técnicas da
ABN!, de ~odo a facili~r-lh_es as condições de acesso, clrculaçao e co~untcaçao. .
. .
Art. 57. Os órgaos e as entidades da administraçãopública deverã~ promover as.adaptaç~es, e~iminaçoes e supressoes de barreiras arqUitetônicas
existentes nos edifícios e espaços de uso público e
naqueles que estejam sob sua administração ou uso.

TfTULOVI
Do Sistema Integrado de Informações
Art. 58. Serão produzidas, periodicamente, estatísticas e informações, podendo esta atividade realizar-se conjuntamente com os censos e pesquisas nacionais, regionais e locais, em estreita colaboração
com universidades, institutos de pesquisa e organizações para pessoas portadoras de necessidades especiais, com a finalidade de criar e manter bases de
dados, reunir e difundir informação e fomentar a pesquisa e o estudo de todos os aspectos que afetem. a
vida dessas pessoas.

rfrULOVI
Das Disposições Finais
Art. 59. O Poder Executivo Federal deverá elaborar, em articulação com outros órgãos e entidades estaduais, do Distrito Federal e municipais, o
Plano Nacional de Ações Integradas destinado a
atender às demandas das pessoas portadoras de
necessidades especiais.
Art. 60. O Poder Executivo Federal deverá desenvolver, em articulação com órgãos e entidades estaduais, do Distrito Federal e municipais, programas
de facilitação da acessibilidade em sítios de interesse
histórico, turístico, cultural e desportivo, mediante a
remoção de barreiras fisicas ou arquitetônicas que
impeçam ou dificultem a locomoção de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Art. 61. O § 311 do art. 20 da Lei nll 8.742, de 07 de
dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 20

.

§ 311 • Para os efeitos desta Lei, a família incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa é
aquela cuja renda mensal seja inferior a 10
(dez) salários mínimos.
Art. 62. Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
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Justificação
A Constituição Federal do Brasil cometeu à
União, estados, Distrito Federal e municípios a obrigação de cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e a garantia das pessoas portadoras de deficiência.
Tais garantias devem se expressar por intermédio de políticas públicas consistentes que assegurem
condições especiais para a inserção social do portador de deficiência de forma a reduzir ou eliminar as
barreiras decorrentes da referida deficiência. A própria CF já trás alguns direitos tais como a garantia do
salário mínimo a título de assistência social, garantia
de acesso a cargos públicos, proibição de discriminação quanto a salários e critérios de admissão e, por
fim, a obrigatoriedade de que o poder público normatize a construção dos logradouros e dos edifícios de
uso público e de fabricação de veículos de transporte
coletivo, de modo a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiências.
Não obstante o comando constitucional, de caráter programático e principiológico, mas também
pragmático, ainda não se introduziu no ordenamento
jurídico brasileiro, notadamente no nível federal, lei
que defina claramente os direitos dos portadores de
deficiência a exemplo do que foi feito com relação
àcriança e o adolescente e a defesa do consumidor.
Atualmente encontram-se dispositivos legais relacionados aos direitos dos portadores de deficiência
de forma espaça e circunstancíal, em legislações especificas como na Lei de Diretrizes de Base da Educação, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na
Lei Orgânica da Assistência Social, dentre outros, e
sobretudo a título de regulamentação em decretos,
instruções normativas e portarias. Portanto, a questão vem sendo tratada de forma secundária ou complementar.
Para suprir esta lacuna venho propor o presente
Projeto de Lei, que visa tratar adequadamente o tema
garantindo direitos e parametrizando a ação do estado de forma sistemática e articulada.
O Projeto resgata a evolução política com relação
ao tema quando faz entender que a expressão "portador de deficiência" insculpido na Constituição, passou a
"portador de necessidades especiais". Trata-se de inovação resultante e resultado do vetor de inserção social
corno direito de cidadania, diferentemente de uma postura assistencialista e discriminatoria.
Quando enumera objetivos e diretrizes orientadoras da Lei estabelece parâmetros para a interpretação do diploma legal de forma a garantir o principal
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objetivo da lei que é a inserção social do portador de
necessidades especiais.
Define os direitos prioritários a serem garantidos e a forma de implementação destas, tais como: o
direito à vida e à saúde, o acesso à educação, habilitação e reabilitação profissional, acesso ao trabalho,
direito à cultura, desporto, turismo e lazer.
Em que pese não propor um sistema organizacional completo, já que esta éuma competência privativa do Poder Executivo, apresenta Capítulo que diz
respeito à atuação do Estado. Nele está indicando os
seus aspectos institucionais que fazem referência à
forma integrada, coordenada e programada a partir
da atuação de órgão colegiado de articulação institucional que deve envolver a União, os estados, Distrito
Federal e os municípios.
Estabelece ainda os parâmetros para elaboração das políticas públicas, tornando obrigatória a explicitação das dimensões que dizem respeito ao portador de necessidades especiais, os aspectos inclusivos, além dos seus reflexos no Plano Plurianual, lei
de diretrizes orçamentária e a lei orçamentária. Neste
Título ainda estão inseridas as diretrizes para a política de capacitação de profissionais especializados
que deverão ser inseridos nos serviços públicos, sobretudo saúde, assistência e educação, objetivando
assegurar maior eficácia no que diz respeito ao tratamento especial que deve ser oferecido aos portadores de necessidades especiais.
Outro aspecto do Projeto é correção do equivoco da Lei Orgânica da Assistência Social, quando assegura o beneficio de um salário mínimo aos portadores de deficiência, desde que a renda per capita familiar seja inferior a ~do salário mínimo.
O benefício, de natureza Constitucional, tem por
objetivo auxiliar as famílias nas despesas extraordinárias as quais suportam em face das demandas dos
portadores de necessidades especiais, tais como medicamentos, aparelhos locomotores, locomoção para
tratamentos, etc. Portanto, é absolutamente inconcebível imaginar que este beneficio só possa ser assegurado a pessoas cuja família de até cinco pessoas
tenha como renda um único salário mínimo.
Desta forma acaba por alijar do exercício do direito a maior parte dos potenciais beneficiários, os quais
encontram-se em real carência de recursos materiais.
Propomos portanto a alteração no § 30 do art.
20 da Lei nO 8.742/93, para ampliando o parâmetro
para renda familiar, e não mais percapita, inferior a 10
(dez) salários mínimos.
.
Espera-se, por fim, que este Projeto de Lei,
quando da tramitação nas duas Casas do Congresso
Nacional, ofereça a oportunidade de participação dos
diversos movimentos sociais organizados representantes dos interesses dos portadores de necessidades especiais, da rede de serviços públicos e não-go-
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vernamentais, dos segmentos organizacionaís de estados, Distrito Federal e municípios, bem como dos
Senhores Deputados e Senadores, sobretudo aqueles que já apresentaram proposições tópicas relativas
a este grupo social, e assim deste Projeto, possa resultar Lei que definitivamente estabeleça o tratamento diferenciado, necessário e adequado para que os
cidadãos portadores de necessidades especiais possam estar plenamente inseridos socialmente de forma plena e produtiva.
Sala das Sessões, em 09 de outubro de 2000.Deputado Paulo Paim (PT/RS)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATlVOSCeDI

LEI N2 9.867, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999
Dlap6e sobre a criação e o funcionamento de cooperativas sociais, visando à Integração social dos cidadãos,
conforme especifica.

Art. I" As Cooperativas Sociais, constituidas com
a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem
no mercado econômico, por meio do trabalho, fundamentam-se no interesse geral da comunidade em
promover a pessoa humana e a mtegração social dos
cidadãos, e incluem entre suas atividades;
I - a organização e gestão de serviços sócios
sanitários e educativos; e
11- o desenvolvimento de atividades agrícolas,
industriais, comerciais e de serviços.
Art. ~ Na denominação e razão social das entidades a que se refere o artigo anterior, ê obrigatório o uso
da expressão "Cooperativa Social", aplicando-se-Ihes
todas as normas relativas ao setor em que operarem,
desde que compatfveis com os objetivos desta Lei.
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Seção IV
Da Posse e do Exercício
Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a
estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro)
meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo,
observados os seguintes fatores:

* o prazo de 24 meses deste ucaput" foi alterado para 36
meses, por força do art.41 da Constituição Federal, alterado pela
Emenda Constitucional n fJ 19, de 04106/1998.

I - assiduidade;
11 - disciplina;
111 - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
V - responsabilidade.
§ 1" Quatro meses antes de fmdo o período do
estágio probatório, será submetida à homologação da
autoridade competente a avaliação do desempenho
do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a
lei ou o regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V deste artigo.
§ 2" O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao
cargo anteriormente ocupado, observado o disposto
no parágrafo único do art.29.
§ 312 O servidor em estágio probatório poderá
exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente
poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para
ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores -DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou
equivalentes.
* § 3fJ acrescido pela Lei nfJ 9.527, de 10112/1997.

LEI N2 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Disp6e sobre o Regime Jurídico dos
Servido,.. Públicos Civis da Unlfio, das
Autarquias e das Fundações Públicas Federais.

§ 412 Ao servidor em estágio probatório somente
poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96,
bem assim afastamento para participar de curso de
formação decorrente de aprovação em concurso para
outro cargo na Administração Pública Federal.
* § 4 fJ acrescido pela Lei n fJ 9.527, de 10112/97.

TITULO 11
Do Provimento, Vacância, Remoção,
Redistribuição e Substituição
CAPfTULO I

Do Provimento

§ 51l O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastame~tos previstos nos arts.
83,84, § 112, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a
partir do término do impedimento.
* § 5 fJ acrescido pela Lei nfJ 9.527, de 10112/1997.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

LEI Nl! 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Dispõe sobre a Organização da
Assistência Social e dá outras providências.
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tante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos
previs:os ~ regul~mento ~~ o deferimento do pedido.
§8 acrescido pela LeI n-9.720, de 30/11/1998.

.

.

Lei Orgânica da Assistência Social.
PROJETO DE LEI Nl! 3.639, DE 2000
(Do Poder Executivo)
CAPíTULO IV

Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e
dos Projetos de Assistência Social

Seção I

Do Benefício de Prestação Continuada
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a
garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta)
anos ou mais e que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção e nem de tê-Ia provida
por sua família.
* Regulamentado pelo Decreto nIl 1.744, de 08/12/1995.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput,
entende-se como família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
* § 12 com redação dada pela Lei nIl 9.720, de 30/11/1998.

§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, a
pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho.
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4
(um quarto) do salário mínimo.
§ 4º O benefício de que trata este artigo não
pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer
outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica.
§ 5º A situação de internado não prejudica o direito do idoso ou do portador de deficiência ao benefício.
§ 6º A concessão do beneficio ficará sujeita a
exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.
* § 612 com redação dada pela Lei nº9.720, de 30/11/1998.
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no
município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar
com tal estrutura.
* § 712 com redação dada pela Lei nº 9.720, de 3011111998.
§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º
deverá ser declarada pelo requerente ou seu represen-

MENSAGEM Nl! 1.422/00
Desvincula, parcialmente, nos exercícios de 2001 e 2002, a aplicação dos recursos de que tratam os arts. 48, 49 e 50
da Lei n5! 9.478, d, 6 de agosto de 1997,
pertecentes à União.
(Às Comissões de Minas e Energia; de
Economia, Indústria e Comércio; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11).
O Congresso Nacinonal decreta:
Art. 1º Nos exercícios de 2001 e 2002, ficam
desvinculados de despesas, entidades e fundos,
mantida a aplicação no âmbito dos respectivos Ministérios, os seguintes percentuais dos recursos de que
tratam os arts. 48, 49 e 50 da lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, pertencentes à União, incluindo-se
adicionais e acréscimos legais:
I - até vinte e cinco por cento da soma das parcelas distribuídas, respectivamente. na forma dos
arts. 48 e 49 da lei nº 9.478, de 1997; e
11 - até setenta por cento da soma das parcelas
distribuídas na forma do art. 50 da lei nº 9.478, de
1997.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI
CONSTITUiÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV

Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I

Do Poder Legislativo
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Seção VIII

LEI Nl! 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Do Processo Legislativo

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

"
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Subseção 111
Das Leis

Art. 61 . A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Naçional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos' previstos nesta Constituição.
§ 111 São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
* Alínea ·c· com rsdsção dada pela Emenda Constitucíonsl
nr/18, de 05102/1998.

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública;
~ militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.
* Alínea .,. 8Ct1J8ckJa psla Emenda Constitucional nJ2 18, de
05102/1998.

§ 211 A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

Dispõe sobre a política energética nacional, 88 atividades relativas ao monopólio
do petróleo, institui o Conselho Nacional de
Política Energética e a Agência Nacional do
Petróleo, e dá outras providências.

CAPíTULO V
Da Exploração e da Produção

Seção VI
Das Participações

........................................................;

.

Art. 48. A parcela do valor do "royalty", previsto
no contrato de concessão, que representar cinco por
cento da produção, correspondente ao montante mínimo referido no § 12 do artigo anterior, será distribuída segundo os critérios estipulados pela Lei nº 7.990,
de 28 de dezembro de 1989.
Art. 49. A parcela do valor do "royalty" que exceder a cinco por cento da produção terá a seguinte distribuição:
I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos,
rios, ilhas fluviais e lacustres:
a) cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por
cento aos Estados onde ocorrer a produção;
b) quinze por cento aos Municípios onde ocorrer
a produção;
c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos
Municípios que sejam afetados pelas operações de
embarque e desembarque de petróleo e gás natural,
na forma e critério estabelecidos pela ANP;
cf) vinte e cinco por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia para fmanciar programas de amparo
à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo.
11 - quando a lavra ocorrer na plataforma continental:
a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
aos Estados produtores confrontantes;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
aos Municípios produtores confrontantes;
c) quinze por cento ao Ministério da Marinha,
para atender aos encargos de fiscalização e proteção
das áreas de produção;
d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos
Municípios que sejam afetados pelas operações de
embarque e desembarque de petróleo e gás natural,
na forma e critério estabelecidos pela ANP;
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e) sete inteiros e cinco décimos por cento para
constituição de um Fundo Especial, a ser distribuído
entre todos os Estados, Territórios e Municípios;
~ vinte e cinco por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para fmanciar programas de amparo
à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo.
§ 1 Do total de recursos destinados ao Ministé-

º

rio da Ciência e Tecnologia, serão aplicados no mínimo quarenta por cento em programas de fomento à
capacitação e ao desenvolvimento científico e tecnológico nas regiões Norte e Nordeste.
§ 2º O Ministério da Ciência e Tecnologia administrará os programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico previstos no caputdeste artigo, com o apoio técnico da ANP, no cumprimento do disposto no inciso X do art. 8º, e mediante convênios com as universidades e os centros de
pesquisa do País, segundo normas a serem definidas
em decreto do Presidente da República.
Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão que,
nos casos de grande volume de produção, ou de
grande rentabilidade, haverá o pagamento de uma
participação especial, a ser regulamentada em decreto do Presidente da República.
§ 1 A participação especial será aplicada sobre a
receita bruta da produção, deduzidos os "royalties", os investimentos na exploração, os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na legislação em vigor.
§ 2º Os recursos da participação especial serão
distribuídos na seguinte proporção:
I - quarenta por cento ao Ministério de Minas e
Energia, para o fmanciamento de estudos e serviços
de geologia e geofísica aplicados à prospecção de
petrõleo e gás natural, a serem promovidos pela ANp,
nos termos dos incisos 11 e 111 do art. 8º;
11- dez por cento ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia legal, destinados ao desenvolvimento de estudos e projetos relacionados com a preservação do meio ambiente e
recuperação de danos ambientais causados pelas
atividades da indústria do petróleo;
111 - quarenta por cento para o Estado onde
ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a
plataforma continental onde se realizar a produção;
IV - dez por cento para o Município onde ocorrer
a produção em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção.
§ 3º Os estudos a que se refere o inciso 11 do parágrafo anterior serão desenvolvidos pelo Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hidrícos e da Ama-

º
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zõnia Legal, com o apoio técnico da ANp, no cumprimento do disposto no inciso IX do art. 8º.
.
.
LEI N2 9.995, DE 25 DE JULHO DE 2000
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2001
e da outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
DISPOSiÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao
disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, as diretrizes orçamentárias da União para 2001, compreendendo:
I - as prioridades e metas da administração pública federal;
11 - a estrutura e organização dos orçamentos;
111 - as diretrizes para a elaboração e execução
dos orçamentos da União e suas alterações;
IV - as disposições relativas à dMda pública federal;
V - as disposições relativas às despesas da
União com pessoal e encargos sociais;
VI - a política de aplicação dos recursos das
agências financeiras oficiais de fomento;
VII- as disposições sobre alterações na legislação tributária da União;
VIII - as disposições gerais.
CAPíTULO VII
Das Disposições Sobre Alterações na
Legislação Tributária
Art. 67. Na estimativa das receitas do projeto de
lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos
de propostas de alterações na legislação tributária e
das contribuições que sejam objeto de projeto de lei
ou de medida provisória que esteja em tramitação no .
Congresso Nacional.
§ 1 Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentária:
I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita adicional
esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos;
11 - será apresentada programação especial de
despesas condicionadas à aprovação das respectivas alterações na legislação.

º
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§ 2º Caso as alterações propostas não sejam
aprovadas, ou o sejam parcialmente, ate o envio do
projeto de lei orçamentária para sanção do Presiden·
te da República, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta dos
referidos recursos serão canceladas, mediante de~
ereto, até trinta dias após a sanção presidencial à lei
orçamentária, observados os critérios a seguir relacionados, para aplicação seqüencial obrigatória e cancelamento linear, até ser completado o valor necessário para cada fonte de receita:
I - de até cem por cento das dotações relativas
aos novos subtítulos de projetos;
11_ de até sessenta por cento das dotações rela.
, .
.
tlvas aos subtltul~s de pr?jetos em andamento, _
m- de até vinte e cinco por cento das dotaçoes
relativas às ações de manutenção;
IV - dos restantes quarenta por cento das dotações relativas aos subtítulos de projetos em andamento; e
V - dos restantes setenta e cinco por cento das
dotaçõe~ relativas às açõ.es de manut?nção..
§ 3- Poder ExecutiVo procedera, mediante decreto, a ser publicado no prazo est~~elecido no § 2º, a
troca da~ fontes de re:eursos. condlclon~das const~ntes da lei orçamentária sancionada, cUjas alteraçoes
na legislação foram aprovadas antes do encaminhamento do respectivo projeto de lei para sanção, pelas
respectivas fontes definitivas.
§ 42 Aplica-se o disposto neste artigo às propostas de alteração na vinculação das receitas.
....
....................................................................................

°

Mensagem nº 1.422
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores
Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão e de Minas e Energia, Interino, o texto do projeto
de lei que "Desvincula parcialmente, nos exercícios
de 2001 e 2002, a aplicação dos recursos de que tratam os arts. 48,49 e 50 da Lei nº9.478, de 6 de agosto
de 1997, pertencentes à União".
Brasília, 5 de outubro de 2000. - Marco Anta-nio Maciel.
EM. Interministerial n Q 251/MPJMME..
Brasília, 27 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Objetivando conferir maior racionalidade na aplicação dos recursos pertencentes à União, relativos às
concessões para exploração, desenvolvimento e produ-
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ção de petróleo e gás natural, submetemos à elevada
consideração de Vossa Excelência, por intermédio da
Exposição de Motivos Interministerial nº 185/MP./MME.,
de 15 de agosto de 2000, Projeto de Lei dispondo sobre
a desvinculação dos recursos de que tratam os arts. 48,
49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
2.
Projeto de Lei em questão foi enviado ao
Congresso Nacional por meio da Mensagem n9 1.223,
de 30 de agosto de 2000, onde recebeu o nº3.528, de
2000, a fim de que seus efeitos pudessem ser considerados na elaboração do projeto de .Ieioorçamentária
de ?001 , nos termos do art. 67 da Lei n- 9.995, de 25
de julho de 2000 (L?O-2001). ,
.
3. Ocorre, porem, que, ap,?s ~vahar. novos argumentos apresentados pela AgenCia NaCional do Petróleo _ ANP, autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia, não considerados por ocasião da elaboração do Projeto de Lei em tela, concluiu-se ser
prudente a permanência da vinculação parcial dos recursos, no montante necessário ao atendimento das
ações que vinham sendo desenvolvidas.
4. Por outro lado também entendeu-se ser conveniente que, mesmo ~m a desvinculação parcial, essa
fosse limitada aos exercícios financeiros de 2001 e 2002
tempo suficiente para uma ampla discussão sobre a~
vinculações desses recursos na forma hoje existentes.
'
Diante do exposto, propomos a Vossa Excelência a
retirada do Projeto de Lei nº 3.528, de 2000, em tramitação no Congresso Nacional, e o envio àquela Casa Legislativa, em substituição, do Projeto de Lei, em anexo.
Respeitosamente, - Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Hélio Vitor Ramos Filho, Ministro de Estado de Minas e Energia, Interino.

°

Aviso nº 1. 715 - C. Civil
Em 5 de outubro 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 Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República relativa a projeto de lei que "Desvincula, parcialmente,
nos exercícios de 2001 e 2002, a aplicação dos recursos de que tratam os arts. 48,49 e 50 da Lei nº 9.478,
de 6 de agosto de 1997, pertencentes à União".
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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PROJETO DE LEI N2 3.673, DE 2000
(Do Senado Federal)
PLS N2 54199
Dispõe sobre a concessão do seguro-desemprego aos trabalhadores da
pesca, durante o período de defeso, 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. Apensem-se a este o Projeto de
Lei n2 31, de 1999, e seus Apensados.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A concessão do seguro-desemprego aos
pescadores artesanais durante o período de proibição da atividade pesqueira para a presentação de espécies (defeso) obedecerá ao disposto nesta Lei.
§ 1º O benefício do seguro-desemprego a que
se refere este artigo será pago à conta do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT, instituído pela Lei n2
7.998, de 11 de janeiro de 1990.
§ 22 Considera-se pescador artesanal, para os
efeitos desta Lei, o profissional que exerça atividade
pesqueira, individualmente, em regime de economia
familiar ou de modo cooperativo, por grupo de pescadores, com ou sem auxílio eventual de terceiros, com
finalidade comercial ou de subsistência.
§ 3º O valor do beneficio será de um salário mínimo mensal, durante todo o período de defeso, inclusive nos casos de prorrogação desse período, vedado
a sua percepção cumulativa com o benefício previsto
na Lei n2 7.998, de 1990.
§ 42 O período de proibição da atividade pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o pescador se dedique, publicada com antecedência mínima de quarenta e cinco
dias do início da vigência do defeso.
Art. 22 Para se habilitar ao benefício, o pescador
artesanal deverá apresentar ao Órgão competente
para a concessão do seguro-desemprego:
1- certidão de registro de pescador profissional
do IBAMA, ou matrícula junto à Capitania dos Portos
do Ministério da Marinha, nos termos do disposto no §
12 do art. 28 do Decreto-Lei n2 221 , de 28 de fevereiro
de 1967, emitidas, no mínimo, um ano antes da data
de requerimento do benefício;
/I - atestado ou declaração:
a) da colônia de pescadores a que esteja filiado; ou
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b) do órgão do Ibama, com jurisdição sobre a
área onde atue o pescador artesanal; ou
c) de proprietário de embarcação em situação
regular, devidamente comprovada; ou
cf) de dois pescadores profissionais idôneos,
comprovando:
1 - o exercício da profissão na forma do § 2º do
art. 12 desta Lei;
2 - que se dedicou à atividade, em caráter ininterrupto, durante o período transcorrido entre a paralisação anterior e aquela em curso; e
3 - que sua renda não seja superior a um salário
mínimo mensal; e
111 - comprovantes do pagamento da contribuição previdenciária, observada eventual faculdade de
recolhimento cumulado, conforme ato normativo próprio do INSS.
Art. 3 2 Sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis, todo aquele que fornecer atestado falso ou
dele tirar proveito para fim de obtenção do benefício
de que trata esta Lei estará sujeito a:
I - demissão do cargo que ocupa, se servidor
público;
/I - suspensão de suas atividades profissionais,
com cassação do seu registro no IBAMA, por dois
anos, se pescador profissional;
111- cassação da licença vigente e impedimento
por dois anos de sua renovação para pesca da espécie a
que se refere o defeso, se proprietário de embarcação.
Art. 42 A suspensão ou cancelamento do pagamento dos beneficios previstos nesta Lei obedecerá
ao disposto nos arts. 72 e 82 da Lei nº7.998, de 1990.
Art. 5º O benefício assegurado nesta Lei somente
poderá ser requerido a partir de 12 de janeiro de 2000.
Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7 2 Revoga-se a Lei n2 8.287, de 20 de dezembro de 1991.
Senado Federal, em 6 de outubro de 2000.- Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAç.40 DE ESTUDOS LEGISLTIVOS-CeDI
CONSTITUiÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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TrTULO IV
Da Organização dos Poderes
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trabalhador à percepção do seguro-desemprego, dobrando-se este período em caso de reincidência.
* Vide Medida Provisória nl! 1.952-28, de 21-9-2000.

CAPrTULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 111
Das Leis
Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um s6 turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

LEI N1l7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
Regula o Programa do Seguro-desemprego, o abono salarial, institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT,
e dá outras providências.

Art. 7P. O pagamento do benefício do seguro-desemprego será suspenso nas seguintes situações:
I - admissão do trabalhador em novo emprego;
11 - início de percepção de beneficio de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxilio-acidente, o auxilio suplementar e o abono de permanência em serviço;
111- início de percepção de auxílio-desemprego.
Art. 8P. O benefício do seguro-desemprego será
cancelado:
1- pela recusa, por parte do trabalhador desempregado, de outro emprego condizente com sua qualificação e remuneração anterior;
11 - por comprovação de falsidade na prestação
das informações necessárias à habilitação;
111 - por comprovação de fraude visando à percepção indevida do benefício do segu ro-desemprego;
IV - por morte do segurado.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos íncisos I
a 111 deste artigo, será suspenso por um período de 2
(dois) anos, ressalvado o prazo de carência, o direito do

MEDIDA PROVISÓRIA N1l1.952-28,
DE 21 DE SETEMBRO DE 2000
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para Dispor sobre o Trabalho a tempo parcial, a suspensão do
contrato de trabalho e o Programa de
Qualificação Profissional, modifica as
leis nis 6.321, de 14 de abril de
1976,6.494, de 7 de dezembro de 1977,
7.998, de 11 de Janeiro de 1990, e 9.601,
de 21 de Janeiro de 1998, e dá outras
providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 62 Acrescentem-se os seguintes arts. 22-A,
22-B, 32-A, 72-A, 8P..A, 8P..B e SP..C à Lei nº 7.998, de 1990:
"Art. 2P.-A. Para efeito do disposto no
inciso 11 do art. 2º, fica instituída a bolsa de
qualificação profissional, a ser custeada
pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT, à qual fará jus o trabalhador que estiver com o contrato de trabalho suspenso em
virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido
pelo empregador, em conformidade com o
disposto em convenção ou acordo coletivo
celebrado para este fim."(NR)
"Art. 2P.-B. Em caráter excepcional e
pelo prazo de seis meses, os trabalhadores
que estejam em situação de desemprego involuntário pelo período compreendido entre
doze e dezoito meses, ininterruptos, e que
já tenham sido beneficiados com o recebimento do Seguro-Desemprego, farão jus a
três parcelas do benefício, correspondente
cada uma a R$100,OO (cem reais).
§ 12 O período de doze a dezoito meses de que trata o caput será contado a
partir do recebimento da primeira parcela do
Segu ro-Desemprego.
§ .22 O beneficio poderá estar integrado a
ações de qualificação profissional e articulado
com ações de emprego a serem executadas
nas localidades de domicnio do beneficiado.
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§ 3º Caberá ao Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador CODEFAT o estabelecimento, mediante resolução, d~s demais con~i~s indispensáveis
ao recebImento do benefiCIO de que trata este
artigo, inclusive quanto à idade e domicfiio do
empregador ao qual o trabalhador estava vinculado, bem como os respectivos limites de
comprometimento dos recursos do FAT." (NR)
"Art. 3º-A. A periodicidade, os valores,
o cálculo do número de parcelas e os demais procedimentos operacionais de pagamento da bolsa de qualificação profissional, nos
termos do art. 2º-A desta lei, bem como os
pré-requisitos para habilitação serão os
mesmos adotados em relação ao benefício
do Seguro-Desemprego, exceto quanto à
dispensa sem justa causa". (NR)
"Art. 72 -A. O pagamento da bolsa de
qualificação profissional será suspenso se
ocorrer a rescisão do contrato de trabalho."
(NR)
"Art. 82-A. O beneficio da bolsa de
qualificação profissional será cancelado nas
seguintes situações:
I - fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho;
11 - por comprovação de falsidade na
prestação das informações necessárias à
habilitação;
111 - por comprovação de fraude visando à percepção indevida da bolsa de qualificação profissional;
IV - por morte do beneficiário." (NR)
"Art. 8º-B. Na hipótese prevista no § 5º do
art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, as parcelas da bolsa de qualificação
profissional que o empregado tiver recebido serão descontadas das parcelas do beneficio do
Seguro-Desemprego a que fizer jus, sendo-Ihe
garantido, no mínimo, o recebimento de uma
parcela do Seguro-Desemprego." (NR)
"Art. 82 -C. Para efeito de habilitação ao
Seguro-Desemprego, desconsiderar-se-á o
período de suspensão contratual de que trata o art. 476-A da CLT, para o cálculo dos
períodos de que tratam· os incisos 1 e 11 do
art. 32 desta lei." (NR) . .
Art. 11. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
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Brasilia, 21 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da R~pública. - FERNANDO'
HENRIQUE CARDOSO, Francisco Dornelles.
DECRETO-LEI N2221 DE 28 DE FEVEREIRO
DE 1967
Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras providências.

CAPíTULO 11
Da Pesca Comercial

....................................................................................
.
TíTULO IV
Dos Pescadores Profissionais

Art. 28. Para a obtenção de matrícula de pescador
profissional épreciso autorização prévia da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), ou de
órgão nos Estados com delegação de poderes para
aplicação e fiscalização deste decreto-lei.
§ 1º A matrícula será emitida pela Capitania dos
Portos do Ministério da Marinha, de acordo com as
disposições legais vigentes.
§ 2º Aos aprendizes será expedida matrícula
provisória.

·············································1········

.

LEI N!l8.287, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego a pescadores artesanais, durante os períodos de
defeso.
Art. 12 O pescador profissional que exerça sua
atividade de forma artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar, sem contratação de terceiros, fará jus ao beneficio de seguro desemprego,
no valor de um salário mínimo mensal, durante o período de proibição de atividade pesqueira para a preservação da espécie.
§ 12 O benefício do seguro-desemprego a que
se refere este artigo será pago à conta do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT, instituído pela lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990.
§ 2º O período de proibição de atividade pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura o pescador se dedique.
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Art.2 Para se habilitar ao benefício, o pescador
b) que se dedicou à atividade, em caráter inindeverá apresentar ao órgão competente do Ministério
terrupto, durante o período transcorrido entre a paralido Trabalho e da Previdência Social:
sação anterior e aquela em curso;
c) que a sua renda não é superior a
I - certidão do registro de pescadàr profissional
Cr$60.000,OO (sessenta mil cruzeiros) mensais, em
do IBAMA emitida, no mínimo, há três anos da data
da publicação desta Lei;
valores de dezembr? d~ 1991, a serem atualizados
11 - atestado da Colônia de Pescadores a que
de acordo com a vanaçao da TA.
. .
_ 111 -:- con:pr?vantes do pagamento da contrlbulesteja filiado, ou do órgão do Ibama, com jurisdição
sobre a área onde atue o pescador artesanal, ou, em
çao previdenCiária.
último caso, declaração de dois pescadores profissio.
nais idôneos, comprovando:
.
s) o exercício da profissão na forma do art. 1"
desta lei;

SF PLS 54/1999 de 25/02/:1.999
l.dentlficaç:lo

SF PLS S4/:1999

Autor

SENADOR - LUCIO ALCANTARA (PSDB - CE)

Ementa

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO SEGURO-DESEMPREGO AOS
TRABALHADORES DA PESCA, DURANTE O PERIODO DE DEFeso, e
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
F7XAÇÃO, NORMAS, CONCESSÃO, SEGURO DESEMPREGO,
TRABALHADOR, PESCA, PESCADOR, CONTRATO DE TRABALHO,
VIGENCIA, PESCADOR. AR.TESANAL, DURAÇÃO, PERIaDa,
PROIBIÇÃO, ATIVIDADE, PRESERVAÇÃO, ESPECIE, PROIBIÇÃO,
OBEDIENCIA, DISPOSITIVOS, LEI. COMPETENCIA, PAGAMENTO,
BENEFICIOS, SEGURO DESEMPREGO, (FAT), DISPOSITIVOS, LEI.
REQUISITOS, PESCADOR ARTESANAL, DISPOSITIVOS, LEI,
PROFISSIONAL, EXERCICIO, ATIVIDADE, PESCA,

Indexação

INDIVIDUALIZAÇÃO, ECONOMIA FAMZUAR, AUXILZO,

Despacho
Iniciai

Última Ac;.30

INEXISTENCIA, TERCEIROS. COMPETENCIA, (IBAMA), FIXAÇÃO,
PERIOD!:?", PROIBIÇÃO, ATIVIDADE, PESCA, eSPECIE, MARINHA,
DeDICA~O, PESCADOR. OBRIGATORIEDADE, PESCADOR
ARTESANAL, APRESENTAÇÃO, ORGÃOS, COMPETENCIA,
CONceSSÃO, SEGURO DESEMPREGO, HABILITAÇÃO BENEFICIO,
CERTIDÃO, REGISTRO, PESCADOR, PROFISSIONALISMO, (IBAMA),
ATESTADO, COLINA De PESCADOR.ES, FILIAÇÃO, A.TESTADO,
JURISDIÇÃO, AREA, ATUAÇÃO, DECLARACÃO, COMPROVAÇÃO,
PAGAMENTO, CONTRIBUIÇÃO PREVIOENCIARIA, AUX:IUO
DESEMPREGO, BENEFICIO PREVIOENCIARIO, PRESTAÇÃO,
REGULAMENTO. OBRIGATORIEDADE, COMPROVAÇÃO,
TRABALHADOR, PESCA, HABILITAÇÃO, BENEFICI:O, SEGURO
DESEMPREGO, DISPENSA, DEMISSÃO, .JUSTA CAUSA, HIPOTESE,
CONCLUSÃO, CONTRATO, EXIGENCIA, COMPROVAÇÃO,
EXISTENCIA, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO,
INDIVIDUALIZAÇÃO, INTERR.UPÇÃO, CONTRATO DE TRABALHO E
PREVIOENC:IA SOCIAL, CUMPRIMENTO, DECLARACÃO, REQUISITOS,
DISPOSITIVOS, LEI. IMPUTACÃO, PENA, DEMISSÃO, CARGO
PUBLICO, OCUPAÇÃO, SERVIDOR PUBLICO CIVIL, SUSPENSÃO,
ATIVIDADE PROFlSST.ONAL, CASSAÇÃO, REGl.STRO, (1.5AMA),
PESCADOR, PROFISSIONAL, LICENÇA, RENOVAÇÃO, PESCA,
PROPRZETARIO, EMBARCAÇÃO, EXCLUSÃO, SANÇÃO, CIVIL, PENAL,
HIPOTESE, FORNECIMENTO, ATESTADO, FALSIFICAÇÃO, OBJETIVO,
OBTENÇÃO, BENEFICIO, LEI.
SF COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS

Data: 1.4/09/2000 Local: (SF) ATA-PLEN - SUBSECRETAR1A DE ATA
- PLENÁRIO
Status: APROVADA (APRVO)
Texto: Aprovado o Substitutivo, selT1 debetes, selT1 prejulzo deIS
elT'lendas. Aprovadas, en'\ globo, as En'\endal!!ô nOs 1. e 2-PLEN, de
parecer favorável. A CDIR para redac;A!io final. A seg!,Jlr é IIdq c;!
Parecer nO 903/2000-CDIR, Relator Senilldor Ademir Andrade,
oferecendo a redac;A!io final do Substitutivo ilIO projeto. Aprov8da a
redac;A!io finei, nos terlT1015 do RequerilT'lento nO 494/2000, do Sr.
AdemIr Andrade, de dispensa de publlcaC;So de redac;ão t'lnal. À
CAmar<!!l dos Deputados. A SGM com destino à SSEXP.
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Encaminhado em 14/09/2QOO para (SF) SGM - SECRETARII\.. GEP-Al
DA MESA
LEI 5000/1973
LEI 6367/1976
LEI 7998/1990
LEI 8287/1991

Tramitação

PLS 00054/1999

• 25/D2/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
ESTE PROCESSO CONTEM 32 (TRINTA E DUAS) FOLHAS
NUMERADAS E RUBRICADAS.
• 25/02/1999 SUBSECRETARII\.. DE ATA - PLENÁRIO· I\..TI\..-PLEN
1000 LEITURA.
• 25/02/1999 MESA DIRETORA· MESA
1000 DESPACHO A CAS (DECISÃO TERMINATIVA) ONDE
PODERA RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS, APOS PUBLICI\..OO E DISTRIBUIDQ EM AVULSOS. DSF
26 02 PAG 3611 A 3614.
• 26{02/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕeS - SSCOM
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 26 DE FEVEREIRO DE 1999.
• 26{02/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
ENCAMINHADO A CAS.
• 08/03/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.
• 16{03{1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
RELATOR SEN HELOISA HELENA.
• 07/04/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
DEVOLVIDA PELA RELATORA SEN HELOISA HELENA, COM
MINUTA DE PARECER CONCLUINDO PELA APROVAÇÃO NA
FORMA DO SUBSTITUTIVO APRESENTADO, ESTANDO A
MATERIA EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE
REUNIÃO DA COMISSÃO.
• 12/05/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - <:AS
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Em reunião realizada em 12/05/99, é aprovado o parecer da
Relatora Senadora Heloísa Helena, na forma do Substitutivo
apresentado. (fls. 33 a 44).
• 19{05/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS

AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Em reunião no dia 19/05/99, não tendo sido oferecidas
emendas,o Substitutivo foi definitivamente adotado, nos
termos do art. 284, do Regimento Interno.
• 19/05/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES (TRCOM)

Ao 5ACP, para as devidas providências.
• 19{05/1999 SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES SACP
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
A SSCLS.
• 20/05/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Anexei, à fi. 45, legislação citada no Parecer da Comissão de
Assuntos Sociais. Encaminhado ao Plenário para leitura do
Parecer da CAS •
• 27/05/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
10:00 - Leitura do Parecer na 278/99-CAS, favorável na forma
da Emenda nO l-CAS (substitutivo)•• É lido o Ofício nO 27{99,
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do Presidente da CAS, comunicando aprovação do projeto, em
reunião realizada no diZ! 12.5.99. Abertura do prazo de cinco
dias úteis para Interposição de recurso, por um décimo da
composiçio da Casa, para que a matéria, seja apreciada pelo
Plenário. A SSCLS.
• 28/05/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM

AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
Prazo para Interposição de Recurso: 31.5 a 7.6.99.
• 07/06/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
Encaminhado ao Plenário para leitura do Recurso.
• 08/06/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
A Presidência comunica ao Plenário o recebimento do Recurso
nO 14/1999, lido e deferido na presente sesdo, subscrito pelo
Sr. Senador lúcio Alcântara e outros Srs.Senadores,
interposto no PrlIZO regimental, no sentido de que a matéria
seja submentlda ao Plenário. A Proposiçlo ficará sobre a Mesa
no PrlIZO de cinco dias úteis, para recebimento de emendas. A
SSCLS.
• 08/06/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
Prazo para recebimento de emendas de 9 a 15.6
• 08/06/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
Encaminhado ao Plenário para leitura de requerimento de
tramitação conjunta com o PLC 2.5/96.
• 08/06/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PlEN
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
É lido o Requerimento nO 301/99, do Sr. Lúcio Alcântare,
solicitando a tramitação conjunta da matéria com o PLC nO
25/99. À SSCLS PARA INCLUSÃO EM ORDEM DO DlA DO RQS.
• 08/06/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando Inclusão em Ordem do Dia do RQS. nO 301/99.
• 15/06/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Encaminhado ao Plenário panl leitura do término do prazo de
apresentação de emendas.
• 16/06/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
A Presidência comunica ao Plenário que encerrou o prazo
ontem sem apresentação de emendas. À SSCLS PARA
INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA OPORTUNAMENTE.
• 17/06/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Agendado para ! sessão deliberativa de 23.6.99, o
Requerimento nO 301/99, solicitando a tramltZlçlo conjunta
com o PLC n O·'25/96.
• 21/06/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Inclufdo em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
23/6/99. Votação, em turno único, do Requerimento nO 301,
de 1999, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando a tramitação
conjunta com o PLC nO 25, de 1996.
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• 23/06/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

•
•
•

•

•

•
•

•

•

-

•

EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES (TRCOM)
Aprovado o Requerimento nO 301, de 1999. A matérIa passa a
tramitar em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara nO 25,
de 1996. A CAS para exame.
24/06/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES (TRCOM)
RETORNA A CAS.
25/08/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
A Senhora Senadora Maria do Carmo Alves para relatar ~
presente matéria, que tramita em conjunto com o PlC 25/96.
07/10/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Devolvido pela Relatora Senadora Maria do Carmo Alves, com
relatório concluindo pela aprovação do Projeto, na forma do
SubStitutivo que apresenta, e pela prejudicialidade do PlC
25/96 que tr21mlta em conjunto.
20/10/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Reunida a Comissão em 20.10.99, foi aprovado parecer da
Senadora Maria do Carmo Alves favorável ao Projeto na forma
da Emenda Substitutiva nO 01- CAS, constante do Parecer nO
278, desta Comissão, ficando, prejudicado o PLC 25/96 que
tramita em conjunto. ( Fls. 47 a 53)
20{10/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
A SSCLSF, pêlra as devidas providências.
21/10/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO'! EGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para leitura do Parecer da CAS.
22/10/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
leitura do Parecer nO 838/99-CAS, Relatora Senadora Maria
do Carmo Alves, anexado ao processado, favorável ao projeto,
na forma da Emenda nO 1-CAS (Substitutivo). Tramitando em
conjunto com o PLC nO 25/96. À SSCLS.
22110/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUAROANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCl)
Aguardando õnclusão em Ordem do Dia.
26/JJ4/2000 SUB5eC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
seNADO - SSCLSF
1NCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Incluido em Ordem do Dia_da Sessão Deliberativa Ordinária
de 2.5.2000 (tramitando em conjunto com o PlC nO 25/96).
Discussão, em turno único.
•
02/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

Apreciação adiada em virtude do término do prazo regimental
da sessão. À SGM.
• 03/05/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Inclurdo em 'Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
03.05.2000. Discussão, em turno único.
,
• 03/05/2.000 SUBSECRETARIA DE ATA - PlENARIO - ATA-PLEN
Aprovada a Emenda nO 2 - CAS (Substitutivo), sem debates,
ficando prejudicado o projeto, a Emenda nO 1 - CAS e o
Projeto de lei da Câmara nO 25, de 1996, que tramita em
conjunto. À CDIR, para redação do vencido em turno
suplementar. À SGM.
• 08/05/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
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Encaminhado ao Plenário para leitura da redasão do vencido.
• 08/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN
Leitura do Parecer nO 447, de 2000-COIR, Relator Senador
Geraldo Melo, oferecendo a redação do vencido para o tumo
suplementar do substitutivo. Â publicação. Â SGM.
• 09/05/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Aguardando inclusl!io em Ordem do 0121.
• 10/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
(INCLOO)
Incluído em Ordem do Dia da sessl§o deliberativa ordInária de
17.05.2000. Discussão, em turno suplementar.
• 17/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Anunciada a matéria, são lidas as Emendas nOs 1 e 2-PLEN,
subscritas pelo Sr. Ademir Andrade. Usam da palavra na sua
discussão os Srs. Edison Lobão, Geraldo Cândido, Ademir
Andrade e Romero Jucá. Â CAS para exame das Emendas.
18/05/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
À Senhora Senadora Maria do Carmo Alves, para relatar ElS
Emendas nOs. 1 e 2 de Plenário, todas de autoria do Senador
Ademir Andrade.
14/06/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Devolvido pela Relatora Senadora Maria do carmo Alves, com
minuta de Parecer concluindo pela aprovação das Emendas de
nOs. 1 e 2 de Plenário.
02108/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
Reunida a Comissão, é aprovado Parecer favorável as
Emendas apresentadas em Plenário. (fls. 61 a 64)
02/08/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
À SSCLSF, para as devidas providências.
02/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Encaminhado ao Plenário para leitura do Parecer da CAS.
24/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
Leitura do Parecer nO 877/2000-CAS, Relatora Senadora Maria
do Carmo Alves, favorável as Emendas nOs 1 e 2-PLEN,
oferecidas ao Substitutivo ao projeto. À SGM.
24/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO INCWSÁO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando inclusão em Ordem do pia.
29/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇAO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGENDADO PARA ORDEM DO DIA (AGENDADO)
Agendado para a sessão deliberativa ordinária de 14/09/2000.
30/08/2000 SUBSec. COORDENAÇÃO LEGISLATlV,e.. 00
SENADO - SSCLSF
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 14/09/2000. Votação, em turno suplementar, do
Substitutivo ao PLS nO 54/99.
14/09/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
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APROVADA (APRVD)

Aprovado o Substitutivo, sem debates, sem prejuízo das
emendas. Aprovadas, em globo, as Emendas nOs 1 e 2-PLEN,
de parecer favorável. À CDIR para redação final. A seguir é
lido o Parecer nO 903/2000-CDIR, Relator Senador Ademir
Andrade, oferecendo a redação final do Substitutivo ao
projeto. Aprovada a redação final, nos termos do
Requerimento nO 494/2000, do Sr. Ademir Andrade, de
dispensa de publicação de redação final. À Câmara dos
Deputados. A SGM com destino à SSEXP.
• 14/09/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM

Procedida a revisão da Redação Final (fls. 66 a 67). À SSEXP.
• 15/09/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão às 9:20 hs.
• 18/09/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE -,SSEXP
À SSCL5F para revisão dos autógrafos.
IV

• 18/09/2000 5UBSeC. COORDENAÇAO LEGISLATIVA DO
SENADO .. SSCLSF
..
Procedida a revisão dos autógrafos. A Subsecretaria de
Expediente.

• 18/09/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP

Recebido neste órgão às 18: 10 horas.
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1.393 (SF)
Brasília, 6 de outubro de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senâdo n1l 54, de 1999, constante dos autó-grafos em anexo, que "dispõe sobre a concessão do
seguro-desempr~go aos trabalhadores da pesca, durante o período de defeso, e dá outras providências".
Atenciosamente, - Senador Carlos Patrocínio,
Primeiro-Secretário, em exercício
INDICAÇAo NIl1.142, DE 2000
(Do Sr. Pedro Pedrossian)
Sugere ao Poder Executivo, por Intermédio do Ministério da Justiça, a alteração da Resolução n ll 68, de 23 de setembro de 1998, do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito.
(Publique-se. Encaminhe-se)
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Justiça:
A Resolução nll 68, de 23 de setembro de
1998, do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, que trata dos requisitos de segurança necessários à circulação de Combinações de Veículos de
Carga, CVC, a que se referem os arts. 97, 99 e 314
do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece em seu
art. IQ que "As Combinações de Veículos de CargaCVC com mais de duas unidades, incluída a unidade tratara, só deverão circular portando Autorização
Especial de Trânsito - AET.
Entre essas Combinações de Veículos de Carga encontra-se o chamado Bi Trem, composto de
três unidades incluída a unidade tratora, muito utilizado entre os transportadores de cargas em nossas
rodovias. Pela Resolução nl! 68/98 o Bi Trem, com
tais características, necessita, portanto, de Autorização Especial de Trânsito para circular.
Ocorre que os membros do Contran que editaram essa Resolução não atentaram para os seguintes
detalhes:
Sabe-se que para os veículos com peso bruto
total acima de 57 e até 74 toneladas é admitido, para
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trânsito livre, uma unidade tratara com até 380 CV.
Mas, por outro lado, a exigência básica é a de que
para um veículo com peso bruto total a partir de 60 toneladas tenha-se uma unidade tratara com 6 CV por
tonelada. Nesse caso, torna-se justa a exigência da
Autorização Especial de Trânsito para as Combinações de Veículos de Carga com peso bruto total a partir de 63 toneladas, para as quais seria exigido mais
do que 380 CV na unidade tratara. E coerente, portanto, admitir que para um veículo com peso bruto total
de 57t, no caso o Bi Trem, não seja exigida a Autorização Especial de Trânsito, para trafegar.
A respeito do aspecto de deterioração das vias
e da compatibilidade do Bi Trem para o transporte de
grandes massas, um estudo elaborado pelo Prot.
José Alexandre Vidmar, da USP de São Carlos, demonstrou claramente que, no primeiro caso; o desgaste da rodovia provocado pelo arrasto e varredura
de um veículo como o Bi Trem é 52% menor que outros veículos equipados com cinco eixos , como as
carretas, e, no segundo caso, a sua capacidade de
carga é 40% a mais, sem falar na economia de combustível de 34%, além de considerável economia em
pneus, que chega à ordem de 40%.
Diante do exposto, solicitamos a V. Exl! encaminhar essa nossa Indicação ao Contran, para que
sejam reavaliados os valores estabelecidos em
sua Resolução nl! 68, de 23 de setembro de 1998,
notadamer.tte os concernentes aos veículos Bi
Trem.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. - Pedro Pedrossian, Deputado Federal
REQUERIMENTO
(Do Sr. Pedro Pedrossian)

Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, relativa à Resolução n 2
68198 do CONTRAN - Conselho Nacional
de Trânsito.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1Q, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex!!. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo alterações na Resolução nS! 68/98 do CONTRAN-';:" Conselho Nacional de
Trânsito.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. Deputado Pedro Pedrossian.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENA9!J,O DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

LEI N!!9.S03, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
CAPíTULO I

Disposições Preliminares
Art. Iº O trânsito de qualquer natureza nas vias
terrestres do território nacional, abertas à. circulação,
rege-se por este Código.
§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias
por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fms de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.
§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.
§ 3º Os órgãos e entidades componentes do
Sistema Nacional de Trânsito respondem. no âmbito
das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício
do direito do trânsito seguro.
§ 4º (VETADO)
§ 5º Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a
preservação da saúde e do meio ambiente.

mento de pesagem ou pela verificação de documento
fiscal, na forma estabelecida pelo Contran.

§ 2!! Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por
eixo de veículos à superficie das vias, quando aferido
por equipamento, na forma estabelecida pelo Contran.

§ 3!l 03 equipamentos fixos ou móveis utilizados
na pesagem de veículos serão aferidos de acordo
com a metodologia e na petiodicidade estabelecidas
pelo Contran, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal.
CAPíTULO XX

Disposições Finais e Transitórias

Art. 314. O Contran tem o prazo de duzentos e
quarenta dias a partir da publicação deste Código
para expedir as resoluções necessárias à sua melhor
execução, bem como revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas
que visam a diminuir o número de acidentes e a assegurar a proteção de pedestres.
Parágrafo único. As resoluções do Contran,
existentes até a data de publicação deste Código,
continuam em vigor naquilo em que não conflitem
com ele.

RESOLUÇÃO N!! 68,
DE 23 DE SETEMBRO DE 1998

CAPíTULO IX

Requisitos de Segurança necessários à circulação de Combinações de Veículos de carga - CVC, a que se referem
os arts. 97,99 e 314 do Código Nacional
de Trânsito Brasileiro - CTB e os §§ 39 e
49 dos arts. 12 e 29 respectivamrnte, da
Resolução 12198 - CONTRAN.

Dos Veículos
Seção I

Disposições Gerais
Art. 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo Contran, em função de suas
aplicações.

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

Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem
aos limites estabelecidos pelo Contran.
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§ 1º O excesso de peso será aferido por equipa-

o

Conselho Nacional de Transito, usando da
competência que lhe confere os art. 12, inciso I, da
lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro-CTB e conforme o Decreto n9 2.327, de 23 de setembro de 1997
que trata da coordenação do Sistema Nacional de
Trânsito, resolve:
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Art. III As Combinações de Veículos de Carga § 3 Nas Combinações de Veículos de Carga CVC com mais de duas unidades, incluída a unidade
CVC com Peso Bruto Total Combinado - PBTC supetratora, só deverão circular portando Autorização
rior a 57t e até 74t, a Autorização Especial de Trânsito
Especial de Trânsito - AET.
- AET, fornecida pelo Órgão Executivo Rodoviário da
Art. 211 Para concessão de Autorização Especial
União, dos estados, dos municípios e do Distrito Fede Trânsito - AET, o Órgão Executivo Rodoviário da
deral, terá o percurso estabelecido.
§ 411 A critério do Órgão Executivo Rodoviário
União, dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal, deverá observar os seguintes requisitos míniresponsável pela concessão da Autorização Especial
mos:
de Trânsito - AET, nas vias de duplo sentido de direção, poderá ser exigida a existência de faixa adicional
I - a Combinação de Veículos de Carga": CVC
para veículos lentos nos segmentos em rampa com
não poderá possuir Peso Bruto Total Combinado PBTC superior a 74 toneladas e seu comprimento
aclive e comprimento superior a 5% e 500 m, respecnão poderá ultrapassar a 30 metros, respeitados os titivamente.
Art 311 O trânsito de Combinações de Veículos
pos de Combinações previstos no Anexo 1;
11 - os limites legais de Peso por Eixo previstos
de que trata esta Resolução será do amanhecer ao
pôr do sol e sua velocidade máxima de ao kmlh.
no Decreto 2.069/96 e na Resolução nll 12/98 - Contran;
§ 111 Para Combinações cujo comprimento seja
111 - a compatibilidade do limite da Capacidade
de no máximo 19,80 m, o trânsito será diuturno.
§ 2ll Nas vias com pista dupla e duplo sentido de
Máxima de Tração - CMI da unidade tratora, determinado pelo fabricante, com o Peso Bruto Total Combicirculação, dotadas de separadores fisicos e que posnado - PBTC;
suam duas ou mais faixas de circulação no mesmo
IV - as Combinações de Veículos de Carga sentido, poderá ser autorizado o trânsito noturno das
CVC deverão estar equipadas com sistemas de freios
Combinações que excedam o cumprimento previsto
conjugados entre si e com a unidade tratora, atendenno parágrafo anterior.
§ 311 Em casos especiais, devidamente justificado o disposto na Resolução n1l 777/93 - Contran;
V - o acoplamento dos veículos rebocados dedos, poderá ser autorizado o trânsito noturno de comverá ser do tipo automático conforme NBR
primento das Combinações que excedam 19,80 m,
11410/11411 e estarem reforçados com correntes ou
nas vias de pista simples com duplo sentido de circucabos de aço de segurança;
lação, observados os seguintes requisitos:
VI - o acoplamento dos veículos articulados
I - volume de tráfego no horário noturno de no
com pino-rei e quinta roda deverá obedecer ao dismáximo 2.500 veículos;
11 - traçado de vias e suas condições de seguposto na NBR 5548;
Vii - a combinação deverá possuir sinalização
rança, especialmente no que se refere à ultrapassagem dos demais veículos;
especial na forma do Anexo 111 para Combinações
111- distância a ser percorrida;
com comprimento superior a 19,80 m (dezenove metres e oitenta centímetros) e estar provido de lanterIV - colocação de placas de sinalização em todo
nas laterais, colocadas em intervalos regulares de no
o trecho da via, advertindo os usuários sobre a premáximo 3,00 m (três metros) entre si, que permitam a
sença de veículos longos.
sinalização do comprimento total do conjunto;
Art. 411 Ao requerer a concessão da Autorização
VIII - as condições de tráfego das vias públicas
Especial de Trânsito - AET o interessado deverá
a serem utilizadas.
apresentar:
§ 111 A unidade tratora dessas composições deI - preliminarmente, projeto técnico da Combiverá serdotada de tração dupla, ser capaz de vencer
nação de Veículos de Carga -CVC, devidamente assiaclives de 6%, com coeficiente de atrito pneu/solo de
nado por engenheiro que se responsabilizará pelas
condições de estabilidade e de segurança operacio0,45 , uma resistência ao rolamento d&'11 kgflt e um
rendimento de sua transmissão de 90%.
nal e deverá conter:
§ 22 Nas Combinações com Peso Bruto Total
a) planta dimensional da combinação, contendo
Combinado - PBTC de no máximo 57 t o cavalo meindicações de comprimento total, distância entre eicânico poderá ser de tração simples e equipado com
xos, balanços traseiro, detalhe do pára-choques tra32 eixo, respeitados os outros limites previstos no §
seiro, dimensões e tipos dos pneumáticos, lanternas
1!Z.
de advertência, identificação da unidade tratora, altu-
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ra e largura máxima, placa traseira de sinalização especial, Peso Bruto Total Combinado - PBTC, Peso
por Eixo, Capacil:lade Máxima de Tração - CMI e distribuição de carga no veículo;
b) cálculo demonstrativo da capacidade da unidade tratora de vencer rampa de 6%, observando os
parâmetros do art. 2 2 e seus parágrafos e a fórmula
do Anexo 11;
c) gráfico demonstrativo das velocidades, que a
unidade tratora da composição écapaz de desenvolver para aclives de O a 6%, obedecidos os parâmetros do art. 22 e seus parágrafos;
d) capacidade de frenagem;
e) desenho de arraste e varredura, conforme
norma SAE J695b, acompanhado do respectivo memorial de cálculo;
f) laudo técnico do engenheiro responsável pelo
projeto, atestando as condições de estabilidade e de
segurança da Combinação de Veículos de Carga CVC.
11 - Cópia dos Certificados de Registro e licenciamento dos Veículos - CRLV.
§ 1 Nenhuma Combinação de Veículos de Carga - CVC poderá operar ou transitar na via pública
sem que o Orgão Executivo Rodoviário da União, dos
estados, dos municípios ou Distrito Federal t3nha
analisado e aprovado toda a documentação mencio-

cadas, e que a operação se desenvolve dentro das
condições estabelecidas nesta Resolução.
§ 22 Os veículos em circulação na data da entrada em vigor desta Resolução terão asseguradas a renovação da Autorização Especial de Trânsito - AET,
mediante apresentação da vistoria técnica prevista no
parágrafo anterior e do Certificado de Registro e licenciamento dos Veículos - CRlV.
Art. 62 Em atendimento às inovações tecnológicas, a utilização e circulação de novas composições
não previstas no Anexo I, somente serão autorizadas
após a comprovação de seu desempenho através de
testes de campo incluindo manobrabiidade, capacidade de frenagem, distribuição de carga e estabilidade, alé~ do cumprimento do disposto na presente
Resoluçao.
Parágrafo único. O uso regular dessa nova composição só poderá ser efetivado após sua homologação e inclusão no Anexo 1 desta Resolução.
Art ?2 A não - observância dos preceitos desta
Resolução sujeita o infrator as penalidades previstas
na lei, além daquelas decorrentes de processo administrativo.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 92 Fica revogada a Resolução n2 631/84 Contran.

nada neste artigo.
§ 2º Somente será admitido o acoplamento de
reboques e semi-reboques, especialmente construídos para utilização nesse tipo de Combinação de Veículos ,de Carga - CVC, devidamente homologados
pelo Orgão Máximo Executivo de Trânsito da União
com códigos específicos na tabela de marca/modelo
do Renavam.
Art. 52 A Autorização Especial de Trânsito - AET
terá validade pelo prazo máximo de 1 (um) ano, de
acordo com o licenciamento da unidade tratora, para
os percursos e horários previamente aprovados, e somente será forneGida após vistoria técnica da Combinação de Veículos de Carga - CVC, que será efetuada pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, ou dos
estados, ou dos municípios ou do Distrito Federal.
§ 12 Para renovação da Autorização Especial de
Trânsito - AET, a vistoria técnica prevista no caput
deste artigo poderá ser substituida por um Laudo
Técnico do engenheiro responsável pelo projeto da
combinação de Veículos de Carga - CVC, que emitirá
declaração de conformidade junto com o proprietário
do veículo, atestando que a composição não teve
suas características e especificações técnicas modifi-

Renan Calheiros - Ministério da Justiça - EIi..
seu Padilha, - Ministério dos Transportes Lindolpho
de Carvalho Dias - Ministro Interino - Ministério da
Ciência e Tecnologia - Cel. José Roberto Pinto Bas..
tos - Representante - Ministério do Exército - Luciano Oliva Patrício - Suplente - Ministério da Educação e do Desporto - Laudo Bernardes - Suplente Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal- Barjas Negri - Suplente - Ministério da Saúde
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RESOLUÇAO N2 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições
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CAPíTULO 111
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
"Artigo alterado pela Resolução n1l 1D, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;
11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

º

§ 1 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.
"Alterado para DIário da Clmars dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas casas do Congr9SS0 NBcional de 2 de outubro de 1995.

§ 22 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas àpublicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas as Comissões competentes;
"Alterado para DiÁrio da C'mars dos DeputadOlJ, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso NBcianal de 2 de outubro de 1995.

II - O parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;
111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cientificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à consideração da Casa;
V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer Poder, de seus órgãos e autoridades.

Outubro de 2000

INDICAÇÃO N1l1.143, DE 2000
(Do Sr. Costa Ferreira)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Defesa, a adoção de providências para a ampliação
das instalações do aeroporto da cidade
de Imperatriz, Estado do Maranhão.
(Publique-se. Encaminhe-se)
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Defesa:
Com seus quase 300 mil habitantes, a cidade de
Imperatriz constitui a segunda maior cidade maranhense e principal pólo de desenvolvimento da região
sudoeste daquele Estado.
Situada às margens do rio Tocantins, Imperatriz
ocupa uma posição estratégica e sua área de influência abrange não apenas o sul do Maranhão, até a cidade de Carolina, como também o norte do Estado de
Tocantins e o sul do Pará, até a cidade de Marabá.
Dentro dessa região, Imperatriz desempenha o papel
de principal centro comercial e de prestação de serviços, além de possuir uma atividade pecuária de destaque. Deve-se mencionar, ainda, o potencial turístico, devido à presença do no Tocantins que, na época
da vazante, oferece belas praias de água doce.
Não obstante o grau de desenvolvimento já
atingido, ainda há muito por fazer e o investimento
em infra-estrutura de transportes éfundamental
para a continuidade do processo de melhoria das
condições socioeconômicas de Imperatriz e de sua
área de influência. Entre os diversos modais, destacamos aqui a importância do transporte aéreo para
o desenvolvimento da economia local. Basta mencionar, como prova, que a construção do aeroporto,
na década de 70, facilitou o acesso e atraiu empresários de outras regiões do País, particularmente
da região Sudeste.
A movimentação atual do aeroporto de Imperatriz reflete o crescimento econômico da região. O número de pousos e decolagens realizados passou de
cerca de 6 mil, em 1994, para quase 9,5 mil, em 1998,
o que significa um incremento da ordem de 58%. No
mesmo período, o número de passageiros embarcados cresceu de 20,8 mil para 42,2 mil e o número de
passageiros desembarcados passou de 20,1 mil para
43,S mil. O incremento tem sido alcançado a despeito
das dificuldades, que vão desde a precariedade das
instalações do terminal de passageiros até a insuficiência da pista, que não pode receber aeronaves de
grande porte.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

Quarta-feira 18 50883

A realização de obras de melhoria e ampliação
das instalações do aeroporto da cidade de Imperatriz
deverá, sem sombra de dúvida, trazer um impulso decisivo para a continuidade do desenvolvimento socioeconômico de toda a região. Os reflexos são previsíveis: maior arrecadação, geração de emprego e renda, mais qualidade de vida para a população.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

Além disso, com suas instalações ampliadas e
modernizadas, o aeroporto de Imperatriz poderia ser
usado como alternativa para os aeroportos de São
Luiz (MA), Belém (PA) e Palmas (TO), o que ofereceria maior segurança para o tráfego aéreo na região.

RESOlUÇAO N2 17, DE 1989

Estamos, pois, encaminhando a V.lExma presente Indicação, com o objetivo de solicitar a adoção de
providências para a execução das obras necessárias.
Sabemos que o processo passa pelo levantamento e
estudo das demandas, elaboração e aprovação de
projeto e, finalmente, a realização das obras. Seria
oportuna, ainda, a inclusão do aeroporto de Imperatriz no PROFAA - Programa Federal de Auxílio a Aeroportos - instituído com o objetivo de proporcionar
melhoramentos, reaparelhamento, reforma e expansão dos aeroportos e aeródromos de interesse estadual ou regional.
Convictos da importância do pleito ora apresentado, estamos certos de que alcançaremos amplo e
decisivo apoio de V. Ex!!.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. Deputado Costa Ferreira.
REQUERIMENTO
{Do Sr. Costa Ferreira)

Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, sugerindo a adoção de
providências para a ampliação das instalações do aeroporto da cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. ExA seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a adoção das providências
cabíveis para a execução de obras de ampliação das
instalações do aeroporto da cidade de Imperatriz,
Estado do Maranhão.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000 Deputado Costa Ferreira.

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados

TíTULO IV
Das Propósições

CAPíTULO 111
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
*Artigo alterado pela Resolução n1l 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:
11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.
§ 12 Na hipótese do inci~o I, a indicação será objeto de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.
,*Alterado para Diário da C4mara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
I - as indicações recebidas pela Mesa serão li7
das em súmula, mandadas àpublicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comissões competentes;
*Alterado para DIário da Clmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.
11 - O parecer referente à indicação será proferi-

do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congêneres;
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IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Câmara. ao chegar o process~ à ~es~,o determinará o arquivame~to da indic~çao, cientificando-se o Autor para que este, se qUIser, ofereça projeto próprio á. consideração da
Casa;
V - não serão aceitas proposições que objetivem'
.
o ~
o
~
d i ' a Comlssao sobre mterpretaçao e
. a)~ consulta
apIIcaçao e el;
o ~
b) consylt~ a ,90mlssao ~obre atos de qualquer
Poder, de seus orgaos e autoridades.

....................................................................................
INDICAÇÃO Nll1.144, DE 2000
(Do Sr. Airton Dipp)
Sugere ao Poder Executivo modificações na Medida Provisória nll 2.048-29,
de 28 de setembro de 2000, para estender às carreiras de apoio de Fiscal Fede-ral Agropecuário, as vantangens salariais
dadas aos servidores que foram beneficiados com a criação dessa Carreira.
(Publique-se. Encaminhe-se)
Excelentíssirno Senhor Presidente da República:

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1Q do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, venho a
presença de Vossa Excelência, sugerir modificações
na Medida Provisória nQ 2.048-29, de 28 de setembro de 2000, para estender as carreiras de apoio de
Fiscal Federal Agropecuário, as vantagens salariais
dadas aos servidores que foram beneficiados com a
criação dessa Carreira.
A presente Indicação visa corrigir lamentável
omissão encontrada na Medida Provisória 2.048 29, de setembro de 2000, que ao criar a Carreira de
Fiscal Federal Agropecuário, garantindo com isso,
vantagem salarial aos servidores beneficiados, não
estabeleceu a inclusão dos servidores que atuam no
apoio a Carreira recém criada, fazendo nascer assim uma grave injustiça.
O quadro de funcionários do Ministério da Agricultura e Abastecimento que podem ser beneficiados com a extensão da Medida Provisória nQ 2.048
-29, de 28 de setembro de 2000, é de cerca de 3
mil servidores, que trará uma repercussão muito limitada ao orçamento desse Ministério, não se justificando portanto, a não inclusão dos demais cargos
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de carreiras de apoio institucional às atividades de
Fiscalização.
Destacamos a urgência em ser alterada a Medida Provisória nº 2.048 - 29 de 28 de setembro de
2000, tendo em vista o fato dos servidores federais
encontrarem-se com os seus vencimentos defasados e sentindo-se desprestigiados.
Por oportuno, destacamos a necessidade do
' b'I'
I'
~ dos seus
govemo fed
eraIvia
I Izar a va onzaçao
o ~ de d'fI erenças InJus
o' t'f'
servi°d ores e eVI'tar a cnaçao
I 1cáveis entre os vencimentos de funcionários que
atuam nas mesmas atividades.
Assim, com a adoção da sugestão apresentada
nessa Indicação, Vossa Excelência estará contribuindo efetivamente para uma melholÍ'él. do serviço de fiscalização e defesa agropecuána em todo o País.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. - Airton Dipp, Deputado Federal
REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)
Requer o envio de Indicação ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, sugerindo modificações na Medida Provisória 2.048 - 29, de 28 de setembro de 2000, para estender as carreiras de apoio de Fiscal Federal Agropecuário, as vantagens salariais dadas aos
servidores que foram beneficiados com a
criação dessa Carreira.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, sugerindo modificações na Medida Provisória 2.048 29, de 28 de setembro de 2000, para que seja estendida as carreiras de apoio de Fiscal Federal
Agropecuáno, as vantagens salariais dadas aos
servidores que foram beneficiados com a criação
dessa Carreira
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. - Airton Dipp, Deputado Federal.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCEDI

MEDIDA PROVISÓRIA Nll2.048-29, DE 27
DE SETEMBRO DE 2000
Dispõe Sobre a Criação, Reestruturação e Organização de Carreiras, Cargos
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e Funções Comissionadas Técnicas no
Âmbito da Administração Pública Federal
Direta, Autárquica e Fundacional, dá nova
Redação ao art. 57 da Lei ni 4.878, de 3 de
dezembro de 1965, que dispõe Sobre o regime Jurídico Peculiar aos Funcionários
Policiais Civis da União e do Distrito Federal, e dá Outras Providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. Iº Esta Medida Provisória dispõe sobre a criação das Carreiras de Procurador Federal e de Fiscal
Federal Agropecuário, reestrutura e organiza as seguintes carreiras e cargos:
1- Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;
11 - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento;
111 - Analista de Comércio Exterior;
IV - Especialista em Politicas Públicas e Gestão
Governamental;
V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e demais cargos de nível superior e de nível intermediário
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA;
VI- Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo
P-1500;
VII- Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;
VIII - Inspetor e Analista da Comissão de Valores Mobiliários - CVM;
IX - Analista Técnico da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP;
X - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia;
XI- Carreira de Desenvolvimento Tecnológico; e
XII - Carreira de Gestão, Planejamento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia.
Art. 2º As carreiras e os cargos a que se referem
o artigo anterior são agrupados em classes ou categorias e padrões, na forma dos Anexos 1,11 e 111.

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

....................................................................................
REGIMENTO INTERNO
DA
CAMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO Ni 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados

....................................................................................
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
*Artlgo alterado pela Resolução nll 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva:
II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.
§ 1Q Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.
*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadaE.
as seguintes normas:
1- as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em sâmula, mandadas àpublicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comissões competentes:
*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Câmara. ao chegar o ~r9ceSS9 à
Mesa, determinará o arquivamento da indicaçãd,' cientificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à consideração da Casa;
v- não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

....................................................................................
INDICAÇÃO N2 1.145, DE 2000
(Do Sr. Marçal Filho)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, a inc!\l.P,\!ã~ dó
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"ecst&sy" na lista de substâncias entorpecent8s, elaborada pelo Ministério da Saúde.
(Publique-se. Encaminhe-se)
Excelentíssirro senhor Ministro de Estado da saúde:
Como é do conhecimento de V. Exll , o ecstasy~
termo com que vulgarmente designado o 3.4 metilenedioximetanfetamina - MDMA, éuma substância de
efeitos alucinágenos que vem sendo recentemente
introduzida irregularmente no País e consumida por
jovens, que assim incorrem em graves riscos para a
sua saúde mental e física.
Em que pese os registros de seu uso crescente,
constituindo-se em mercadoria que agora com põe o cardápio de ofertas dos narcotraficantes, as apreensões realizadas pela polícia se ressentem de adequada tipificação
penal, particularmente no que díz respeito à quantidade limite que define os crimes de porte e de tráfico, segundo o
que dispõe a Lai n' 6.36B176 (lei de Entorpecentes).
Entendemos que esta dificuldade na atuação policiai na repressão ao tráfico e uso do ecstasy estará satisfatoriamente resoMda quando a lista de substâncias
entorpecentes, que a legislação vigente remete ácompetência de sua Pasta, definir com clareza o limite máximo que qualifica o porte e o limite mínimo que qualifica
o tráfico desta droga, tal como já acontece com os demais alucinógenos considerados ilícitos.
Certos da importância da matéria para uma
contribuição efetiva ao esforço das instituições policiais para reprimir a disseminação desta nova ameaça
para a saúde e para a vida de nossos jovens, submetemos nossa pretensão à elevada consideração de V.
ExI, esperando que, ap6s devidamente avaliada e
analisada, receba acolhimento.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. Deputado Marçal Filho.

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCEDI
REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Marçal Filho)
Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, relativa à Inclusão do "ecstasy"
na lisla de aubstâncias entorpecentes,
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso 1 e § l!l, do Regimento I ,terno da Câmara dos Deputados, venho requerer a V. Exa. seja encaminhada ao'Poder Executivo a ndicação em anexo, sugerindo a inclusão do
ecstasy na lista em que o Ministério da Saúde relaciona as substâncias entorpecentes, nos termos do
que dispõe o artigo sexto da lei n'. 6.368/76.
Sala das Sessões, de de 2000. - Deputado
Març~~ Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOSLEGISLATIVOS-CeDI
2
LEI N 6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976
Dispõe sobre Medidas de Prevenção
e Repressão ao Tráfico Ilícito e uso Indevido de substâncias entorpecentes ou
que determinem dependência física ou
psíquica, e dá outras providências.
CAPíTULO I
Da Prevenção
Art. IQ É dever de toda pessoa física ou jurídica
colaborar na prevenção e repressão ao tráfico ilícito e
uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que, quando solicitadas, não prestarem colaboração nos planos
governamentais de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substância entorpecente ou que
determine dependência fisica ou psíquica perderão, a
ju(zo do órgão ou do poder competente, auxílios ou subvenções que venham recebendo da União, dos Estados, do Distrito Federal, Territórios e Municípios, bem
corno de suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações.
Art. 211 Ficam proibidos em todo o território brasileiro o plantio, a cultura, a colheita e a exploração, por
particulares, de todas as plantas das quais possa ser
extraída substância entorpecente ou que determine
dependência fisica ou psíquica.
§ 12 As plantas dessa natureza, nativas ou cultivadas, existentes no território nacional, serão destruidas pelas autoridades policiais, ressalvados os casos
previstos no parágrafo seguinte.
§ 2º A cultura dessas plantas com fins terapêuticos ou científicos s6 será permitida mediante prévia
autorização das autoridades competentes.
§ 32 Para extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, possuir, importar, exportar, reexportar, remeter,
transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, ou
matéria-prima destinada à sua preparação, é indispensávellicença da autoridade sanitária competente, observadas as demais exigências legais.
§ 42 Fica dispensada da exigência prevista no
parágrafo anterior a aquisição de medicamentos mediante prescrição médica, de acordo com os preceitos
legais ou regulamentares.
............................................................................
•

~
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REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇAO N2 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições
CAPíTULO 111
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
*Artigo alterado pela Resolução nf2 10, de 1991.

1 - sugere a outro Poder a adoção de providência,
a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva:
11- sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.
§ 1 Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário da Câmara dos Deputados.
*Alteradopara Diário da Cámara dos Deputados,
porAto dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.
§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas as Comissões competentes;
*Alterado para Diário da Clmara dos Deputados,
porAto dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.
11 - o parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâmites regimentais das proposições congêneres;
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cientificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à consideração da Casa;
V- não serão aceitas proposições que objetivem:

º
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a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N2 1.146, DE 2000
(Do Sr. Osmar Serraglio)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes,
a adoção de providências no sentido de
proceder a liberação de verbas para a
conclusão da obra da "Estrada Boiadeira" (BR-487), que se encontra paralisada.
(Publique-se. Encaminhe-se.)
Senhor Ministro,
Permita que insista junto a V. Exi! sobre minha irresignação acerca de notícia insistentemente veiculada na
imprensa paranaense sobre as constantes paralisações
nas obras da Estrada Boiadeira (BR-487), no Paraná.
A estrada começou a ser asfaltada em 1986 em
atendimento ~ antiga reivindicação da população,
sendo que, até hoje, não foi concluída, dadas as
constantes paralisações por falta de recursos.
Em visita às obras em março do corrente, V. Ex!!
garantiu a finalização da estrada até o final do ano, o
que não mais será possível.
Sugere-se a V. Exll, como imprescindível e urgente, por isso, a liberação dos recursos para a necessária conclusão da referida obra.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 2000. Deputado Osmar Serragllo, PMDB/PR.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Osmar Serraglio)
Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministro de
Estado dos Transportes, sugerindo a adoção de providências no sentido da urgente
liberação de verbas para a conclusão da
obra da "Estrada Soladeira", no Paraná.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 113, inciso I, e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Ex!! seja encaminhada ao Poder Executivo, por intermédio do Ministro de Estado dos Transportes, a
Indicação em anexo, sugerindo a adoção de providências no sentido da urgente liberação de verbas
para a conclusão da obra da "Estrada Boiadeira", n9
Paraná.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 2000. Deputado Osmar Serraglio, PMDB/PR.
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D1ItADA IIOIADIIRA

Obras em rodovia estão paralisadas
S14Suer
De Culpo MCHII'Io
Seis metei
a vilita do
ministro dOI Transporlel. EIi"Il PIl4tIht., ai obras dI paviII2lllItaçitl da Eatwla Boiadeira
(BR-4I7), '1I1rt Campo Mau·
rio" Cruzeiro do Oeste. estio
~ IlOVIlt1Clnle. Â visita
do DlÍIÜItfQ, jlmto com o goYer'
nador Jaime Lorner (PFL),
ocorreu em 13 de março. Na
época. !IaYia cxpcetativa de que
o tnIl:ho padc:rit. ler conel uido

.pó,

até o

lblal'" ano. Hoje. dia

prc'\'ldo Dto iútc mais.
A nova puaUaaçlo dos tra·
balhos teta lnolivos diferente.
para cada lIIIIa áU tris cmPfCíleiras ~Ytljl pelo. lotes
do ltCllho de 15 quil6metros. A
construtorl. CBMI. por ex.empio, já c:ollCiuiu lU' parte. que
era a.,...1u.1 n quil6metrol a
partir de Campo Mourio. A
empred. porém, ainda precisa

conl1nlÍt Iiuu marsinais 1101
uecboa urblwlot dos diltritol de
Sio Glnk10 CNova Brullia. O
diQbdto lU 2.,1 milbõcs) roi li·
bcradQ. IDM j)Jta Q pmccMO de

Pontes ficam prontas em março

~m Sio Geraldo,
mau. à 2tI_ lerio que ser DaR.e4afio
retir't.du du m....en. da
rodovIt.", ~ o enpnheiro
relpollJáyt! pelo DNER em
Campo Mollrlo. Ma.Il:cIo Gui.
no. }í. cxplCllatiYa c que os tra·
ba1hoIlCjam ilIiciadOl em outubro. Já • ClOllItrutora RG. tes·
pollláY1l1 plllo Iota 3. entre Tu·
neital do Oeste e Cruzeiro dD
o.., 1lIo iIür.liou l i obru por.
que QClJIIidemu o valor,iA libera·
do tu 1.5 mUbIo) 11\11110 baim.
"O proilcsaa cque Dio exil-

tel1l prcmItIU de DOVOI rccur·
JOlI para o U1dIo", cxplic:a aa·
lino. No lote 3. qu vai do kIn
33 .té Tlluiral cio o.sle. a

colUU1ltora niIIDto MO iniciou

l i obrutle ~tIÇio por·
que alo ftIram lIIIIPIIllbadOl teCUtIQI plIP o ueGho. O ul'113-

mllltlt da Bltrada Boiadcira f:
um. reivindicaçlo de mais de

que compõem o compl~o.

Junrall, ai cinco pontes têm
2.926 metros de extensão e lia

o complexo dt cinco pontes
sobre o Rio Paraná. em Porto cansideradas atr&légicas pIlr& o
Camallo. na divisa com o Ma- Euado. "Eias abrem uma nOI/.
to Grolso do Sul, deve fic.r fronteira rodoviária c:nl~ o Estapronto alé março, O prazo pa- do eo Ccntro-Oe1le do Brasil. de
ra o término da Dbra foi fLUdo 0lIde qucmllCls 111IZl!r'a pmduÇio
peJa secretaria de Estado dos de grãos para ser ~ponada por
TranlporteL Scaundo o ICCrc- ~". diSIC o lCCI'Ctirio.
titio Hcinz Herwic. OI operi·
O im.oestínxnlo clte.. a RS 120
rios traballlam na imP.!JntaçAo milhões. Estio concluídas as
do aterro. de 13.8 quil6metros, pontes sobre o Ribeirio do Veaquo interliJl& •• cinco pontos do (90 metros), sobre o Canal

Leste do Rio Paraná (1.483.10
metros). no Canal Oe5te 1694,8

metros) e 50bft o Rio Amambai.
no Mala Grosso do Sul (53!l.4
metros).

No lado do Mato Grosso do
Sul. o DNER deu início ao alfa!.
lamenlO do lteello da BR-487.
com 41 quilômetros, dOI quais
cerc:a de 14já Cllio c:oncluídos. A
terrapletllt~ calá com c:en:a de
25 quilômetros pronl' e 05 servi,
ços prosseguem em ritmo nor·
1IUl1.

Decisão judicial anula licitação
realizada por prefeitura em 97

~to Te_
40 .110& da rtJÍlo de Campo De SalItO AIIt&lio da Pladlla
MOJII'io. As obtU foram iniát- ~ para. a Folha
du CI12 1916 e ji tim'am vAriu
A I" CAmara Civel de Cllriti·
I'-taIiuQl5es.
D!u'mhl. viIlta .. obras. em M anulou a licitação rulizada
março. o mililitro diue que a em 1997 par. a compra de doil
condullo da Boiadeira era tratarei pela Prefeitura de Si·
"~ClIIrta". "Tl'Ila-te queira Campos (90 km ID lU! de
de uala das Rldoviu mai. im· JIC.rezinho). O acórdão .coJlI1'W\tel do Bruile a obra foi lbeu o pedido da ClIJ\presa SClJio
inchúda c:omo prioridade pclo Roberto Danéri. de Melo e eilt
1Oft!'/l0 Fernando Henrique". Lida. derrotlldl. na licitlÇio. e
cli»e Pa6ilha DI. época. SelUn- manteve a IC:ntem:r. de primcitS
do eJe. a lCfUl1da etapa da plVi· instjncia.
A Oalmaclc. \'encedora do
ment,.çlo. entre Cruzeiro do
Odll: e l'lmo Camlll'8o. na dh'i- edillll c qoe lomeceu OI tratores
iI prcfeiturol. cobrou RS 19.5 mil.
Sll com Q Mato Groslo do Sul.
devcrla fitar para o ano que uma diierenÇ1l tle RS 10.36 mll
em relacão a empresa que aeiovem.

nou a JUltiça. o edital pllbliClldo
em 12 de fc.wreiro de 191)1 obte.
VIl ainda ofertas da empresa TIlIlornew, com valor de RS 74.3
mIl. e da Paranatrator. R575.34
mil.
O recuno proposto pe1J asses-

sona jurldica da prefeitura foi
considerado improcedente porque 1CgU000 o AçÓtdào o municipio contrariou o pr6pno edItai
e lIdquiriu os produtos CQnt a co~ de IUior w!or.
O assessor jurídico da prefeitura. Lori....1de SoIJZ:l. dlsII: que
:1 l1pção Pc/li empre~u DulmacL
foI tomada pela f.1Cllidade lIII ohlenção de peças. "A comls5ào de
licitaçllo optou pela praticidade
no1 manutenção. A malOrlli d<l

frota de I/eiculos da prefeitura é
.imilllr 1l0. tratores adquiddcs
na licllllçAO".JUltiflCOlI.
SOUZIl explicou /linda que os
tratores oferecidos pelo menor
preço eram importados da Poli>nia enio tinltam garantias de
manulcnçio.
O prefeito c candidato á rec·
leição Dirçeu Rodrigues disse
que nio lICI'CdilM lllI impugnação
de Sull candidatura. ~O Tribulllll
de Contas aprovou. pre5laçAo
de contas do município a\t.
1lJ911". KJ1!umemou.

.\ lIssc:5~oria Jurídica do prc·
feitO informoo qu~ vai jlropoT

uma lIçiio te' iSlollllf Junto lIO Supremo Tribunal Fedetal pllT:&
modíl1clIr li aecisão.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-

REGIMENTO INTERNO
DA

entific~ndo-s?o.A~tor pa~a que:ste, se quiser, ofereça projeto propno a conslderaçao da Casa;

CÂMARA DOS DEPUTADOS

V - não serão aceitas proposições que objetivem:

RESOLUÇÃO N1I 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

..........................................:.
TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 11I
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
* Artigo alterado pela Resolução n!2 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

li - sugere a manifestação de urna ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.
§ 1Q Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.
* Alterado para Diário da CAmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:
I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comissões competentes;
* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação concluir pelo oferecim~ntode projeto, seguirá este os trâmites regimentais das proposições congêneres;

..

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NlI 666, DE 2000
(Do Senado Federal)
PDS Nº 219/2000
Aprova a Programação Monetária
relativa ao quarto trimestre de 2000.
(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54))
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a Programação Monetária
relativa ao quarto trimestre de 2000, com estimativas das faixas de variação ~os principais agregados
monetários, nos termos da Mensagem nº 176, de
2000 (nº 1.398, de 2000, na origem)
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro de 2000. Senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOSCeDI
LEI N2 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de Emissão do Real e os critérios para Conversão das Obrigações para o
Real, e dá outras providências.
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CAPfTUlO 11
Da Autoridade Monetária

Art. 6" O Presidente do Banco Central do Brasil
submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no infcio
de cada trimestre, programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no mínimo:
1- estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários compatíveis com o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda; e
11 - anáijse da evolução da economia nacional
prevista para 'o trimestre, e justificativa da programação monetária.
§ 1Q Após 'aprovação do Conselho Monetário
Nacional, a programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal.
§ 2'l O Congresso Nacional poderá, com base
em parecer da Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, rejeitar a programação monetária
a que se refere o caput deste artigo, mediante decre-

I

Outubro de 2000

to legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu recebimento.
§ 32 O Decreto Legislativo referido no parágrafo
anterior Iimitar-se-á à aprovação ou rejeição In totum
da programação monetária, vedada a introdução de
qualquer alteração.
§ 4Sl Decorrido o prazo a que refere o § 2'l deste
artigo, sem apreciação da matéria pelo Plenário do
Congresso Nacional, a programação monetária será
considerada aprovada.
§ 5" Rejeitada a programação monetária, nova
programação deverá ser encaminhada, nos terrros
deste artigo, no prazo de dez dias, a contar da data de
rejeição.
§ 611 Caso o Congresso Naélonal não aprove a
programação monetária até o final do primeiro mês
do trimestre a que se destina, fica o Banco Central do
Brasil autorizado a executá-Ia até sua aprovação.

SdUlbre- 1000

I

BANCO CENTRAL DO BRAalL
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Programação Monetária para o quarto trimestre de 2000

A. A economia no terceiro trimestre de 2000
1.
O Produto Interno Bruto (PIB) apresentou expansão de 0.23 %no segundo
trimestrede 2000, relativamente ao
PIS trimestral
Ajustado s8Z0nalmente
trimestre anteriór, de acordo com a
130 " - - - - - - - - - - - - - - - - sériedessazonalizadadivuIgadapelo
Instituto Brasileiro de Geografia e 127
g
Estatística (IBGE). Enquanto a in~ 7.' 124
dústriaregistrouestabilidadeno pe~ !
nodo, a agropecuária e os serviços 121
cresceram 3,9% e 4,88%, respecti118
vamente. Nacomparaçãocomigual
115.j.. _
<- .......
IV
I
11
11I
IV
IV
I
1/
111'"
eríodo
de
1999,
o
crescimento
do
I
11
11I
P
1997
1998
1999
2000
PIB atingiu 3.92°./0, com expansões Fonte: IBGE
de 8,75% na agropecuária, de 4,34%
na indústria ede 3.12% em serviços. Assinale-se que ocrescimento acumulado do PIB no ano
alcançou 3,84%.

J

j

'-

l..,-

I--

...,..

2.
A produção industrial elevou-se0,97% emjulho. confonnedados do IBGE
dessazonalizados pelo Banco CenProduçio industrial
tral. O crescimento foi decorrentede
135,..---------------.. . 8
6
variações positivasde 1,52~napro- ;:g 130
4 g
dução de bens de capital, de 0,78% J!.
::
! 125
2 !
nade bensintennediáriosede2,6%
o ~N
nade bens de consumo. A expansão •~! 120
i
2
daprodução industrial em relação à J,fil5 115
"-4
de julho do ano anterior atingiu ~- 110 +--------.--....,.----.,......--+-6 >
6,75%, refletindo as variações de
Jan
Jul
Jan
Jul
Jan
Jul
Jan
Jul
1997
1998
/_,
1999
2000
15,21% na produção do setor de
\
FonIe: ISGE
-Indicador "*nul
-Vartaç.io Im_ 12 mtI. .
'
bens decapitaI, de 7,58% nadebens 1/ S6rie com ajUSte 18%01'I81.
intennediários e de, 1,48% na de
bens deconsumo, segmentono qual
o crescimento de 22~62%na pro~ução de bens de consumo du~áv~i~ toi parcialmentecompensado pela contração de2,94% na produção de não-duráveis e semiduráveis.

..

f
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3.
O faturamento real do comércio varejista na Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP) elevou-se 1,58% no
Faturamento real do comirclo v...jista (SP)
mês dejulho~ segundo estatísticada
fndice dessazonalizado
190 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Federação do Comércio do Estado 185
de São Paulo (FCESP), 180
17S
dessazonalizada pelo Banco Cen- 170
16S
tral. acumulando crescimento de 160
11.21 % no ano. A variação relativa 155
150
ao mesmo mês do ano precedente 145
alcançou 13,51 %, comdestaquepara 140
Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul
os aumentos de .12,42% nas vendas
1999
1998
2000
Fonte:
FCESP
de bens duráveis e de 25,3% no
comércio automotivo..
+----r--.--,...-~-.....___,-__r_-........____r---r--l

4.
Os índicesde preçosao consumidorregistraram elevação nosmeses dejulho
e agosto~ revertendo atendênciade
fndlces de PNÇOS
declínioobservadanosmeses anteV.n.çIo percentual em 12 meses
riores~ movimento que reflete os 22 ~-----------------,
reajustes contratuais dos serviços 17
de energia elétrica e telefonia. a 12
redução de oferta decorrente da 7
entressafra, ampliada por proble- 2
.. .......J.I'
mas climáticos, e o aumento dos -3+--,.-...--__- __ •... • . •
preços de combustíveis. A varia- Jan MIl Sel Jan Mal Sel Jan MIl Sel Jan Mai
ção do IPCA atingiu 1.61 % em 1997
1998
1989
2000
......pc.,..,.
lPCA
--IGPoOI
julho e 1,31 % em agosto eas reIa- Fonte: IBGe. FGVe Ap.
tivas ao IPC-Fipe, 1,4% e 1,55%,
respectivamente. No acmnulado~o
ano. o IPCA e o IPC-Fipe variaram 4,63% e 3,87%, nessa ordem. O aumento dos preços dos
produtosagrícolasimpactounotadamenteosíndicesde preçosao atacado. comreflexo sobreos
-~.....,...--ro-...,.-...,..__....._J

índices gerais. também afetados pelosreajustes nos preçosdos derivados depetróleo eálcool.
O IGP-DI variou 2~26% e 1,82% em julho e agosto~ nessa ordem, acumulando variação de
7,42% nos primeiros oito meses do ano.
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5.
A taxa de desemprego aberto apurada pelo IBGE situou-se em 7,17% em
julho.registrandodeclíniode3,24%
Taxa de desemprego aberto
em relação ao mês anterior. No pe- 8.5 ~--_
ríodo, ocorreudecréscimode 3,39% 8.0
no número detrabalhadores desoeu- 7.5
...
7.0
pados, enquanto a popuIaçao oeu- 6.5
padaeaPopulação Economicamen- 6.0
teAtiva (PEA)pennaneceram está- 5.5
veis. Na comparação com julho de 5.0
1999, a redução do desemprego al- 4.5
eançou4,91 %,refletindocontraçães 4.°Ja+n- Ma
.......
, ---'se-t-Ja"'n-M"'a-j-s-e-t--Ja"'""n-M-ai-s""e-t---'Ja-n-M-al
de 5,08% na indústria de transfor- F~~~BGE
1998
1999
2000
mação e de 4.73% no segmento de
serviços. paralelamente ao aumento de 1,82%ede 1,2%nas taxasreferentes àconstmção civil
e ao comércio. respectivamente. O rendimento médio real das pessoas ocupadas aumentou
1.07% em junho. tendo sido observada elevação de 1.06% nos rendimentos associados ao
trabalho tbnnal ede 1,39%nos percebidos pelos trabalhadores do mercado infonnal, contbnne
o IBGE.
I
OI

/O

6.
A trajetóriapositivadosresultadosfiscais temretletidooesforçogovernamental quanto ao ajustedas contas públi- RSbllh6el
Resultado primário do governo federal
caso O resultado primáriodo Gover- 30,.----------------,
no Central acumuladonos primeiros 25
sete meses do ano atingiu R$ 15,7 20
bilhões. 6.29% superior ao obtido 15
emigual periododo ano anterior. A
'10
despesa total do Governo Federal
5
somou RS 114,8 bilhões e a receita
total. RS 130,9 bilhões. Na mesma o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ JuI
base de comparação, areceita'iotal
1999
2000
elevou-se 10,32%, eà'despesatotaI, Fonte: STN
• Receltls
.D....sas
11.69%.
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Adívidalíquidado setorpúblico (DL8P) alcançou R$ 542,3bilhõesemjunho,

equivalente a 46,5% do PIB, ante
47,3% do PIa no mês anterior. A
dívidaintemalíquidasituou-seemRS
431,6 bilhões, oquerepresenta 37%
do PIB, dos quais 21,4% do PIB
referem-seao governo central, 12,4%
do PIBaos govemosestaduais, 2,1%
do PIB aos governos municipais e
I,2%do PIB às empresas estatais. A
dívidaextemapúblicasituou-seem
R$110,7bilhões,equivalentea9,S%
doPIB.

DMdalfqulda do setor público
5~do-r-PIB

----,

50-1

451
404
Ajuste patnrnomal

35

l

30

4

25

+-i- - - . . . - - - . . . . . - - - . - - - - - - - . . . . . - - - - . - - - - - '

Jan

Mai

Set

Mal

Jan

1998

Set

1999
-

Jan

2000
DMeIa Fiscal Liquide

8.

As necessidades de financiamento do setor público (NF8P) registraram
superávitprimário de 4, 15%do PIa
Necellidadu de financiamento do setor público
nos primeiros seis meses do ano, % do PlB
Ruxoa acumuladoe em 12 meses
16 ~------------------,
resultado 28,50/0 superior ao observado no mesmo período de 1999. As 12
despesascomjurosnominaisatingi- 8 b_~;;;:;;--"
ram 6,85% do PIB, em comparação 4 -I
a 9,45% do PIB, no mesmo penodo

do ano anterior. Nesse contexto, o
déficitnominal no primeiro semestre
de 2000 reduziu-se para 2,71 % do
PIB, após ter alcançado 6,23% do
PIB no mesmo periodo de 1999.

~

r

,]

.'~~~:::~~--"'iiiiiiiI~--------~

'~

--Ja-n--Mai----.:set~~~J~an!!!!!!!!!!!!!!BllMal~

J.l.an--Mal--s-a-t
1998

1999

-Nominal

-Juros Nominais

2000
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9.
Em 2000, observa-se a continuidade da recuperação do saldo comercial
iniciada em 1999. Nesse sentido. o
Balanço comerciai
superávitrelativo aosegundotrimes- u~ bi,'lh_6e_1
S_81dO_s_cu_m_uts_do_em_1_2m_eBe_I
---,
tre do ano totalizou US$ 802 mi0i-------------::==_"'~
lhões,comparativamenteaUS$197
milhões no mesmo período do ano
·2
anterior. No bimestrejulho-agosto,
-4
o saldo comercial foi positivo em
-6
US$ 215 milhões, contribuindopara
-8
que o superávit acumulado no ano .10 " ' - - - - - - - - - -_ _---=-..
....J
Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul
atingisse US$ 1bilhão,resultado de
1998
1999
2000
US$ 36,7 bilhões de exportações e Fonte: sec:ex-sRF
de USS 35,6 bilhões de importações, respectivamente 18,9% e 12.9% superiores às de igual período de 1999. A trajetória
ascendente das exportações reflete a elevação das vendas de produtos manufaturados aos
mercados norte e latino-americanos. enquanto oincremento nas importações estáassociado à
recuperação da demandainterna e ao aumento das cotações internacionais de petróleo.
10.
O saldoemtransações correntes foi deficitário em US$ 7.2 bilhõesnosegundo
trimestre de 2000, contraindo-se21.4% em relação ao observado no mesmo trimestre do ano
anterior. No bimestrejulho-agosto. odéficit em transações correntes atingiu US$ 2,9 bilhões,
acumulandoUSS14,3bilhõesnoano,oquerepresentareduçãodelO,6%emrelaçãoaodeigual
períodode 1999. A melhoranessesprimeiros oitomesesdo anoestárelacionada, principalmente,
àreversão positivado saldo comercial, umavez que as despesaslíquidasdesefviços pennaneceram estáveis, como aumento de3,6%nasdespesas líquidas dejuros sendo compensado pela
contração de 7.4% emoutros serviços, nacomparação com idêntico período do ano anterior.
11.
O ingresso líquido de investimentos estrangeiros diretos totalizou US$ 6
bilhõesnosegundotrimestrede2000.
Investimentos diretos estrangeiros
Ingressos acumulados em 12 meses
registrando aumentode 13,6%rela- USI bilh6el
tivamente ao ocorrido no mesmo 35,--------------------,
_
. ...
trimestre de 1999. No bimestreju- 30
lho-agosto, osinvestimentosestran- 25
geiros diretos líquidos totalizaram 20
US$ 7,S bilhões, retletindooimpac- 15 t-----.-----"""
....
de 10
.,----topositivodaoperaçãodettoca
-ações da Telesp, detidas pelo públi- 5 +---.---...-.,..--.......-----.--or-~............-...--.......---l
co, por papéis da Telefónica da JIIn Fev Mlr Abr Mal Jun Jul Ago Sei Out Nov Dez
Espanha. no montante de US$ 5,7
_ . 1997 --1na ···1991
• 2000
bilhões.

. . -. ...

.

- ---

--- --
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12.
As reservasinternacionais, conceitode liquidez.totalizaram US$ 28,3 bilhões
emjunho. Ao final de agosto situaReHfV.lntemacJanals
vam-se em US$ 31,4 bilhões., em USSbllhOM
e rnnn delmportaçio
UIIII
decorrênciado ingresso de US$ 2,5 ao , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - ~:
70
bilhõesrelativos à operaçãode ven12
60
da de ações da Petrobrás no exteri10
or,pormeiodaemissãodeAmerican
DepositaryReceipts(ADR's).

50

8

6
40

4

~

2

20 +----.--,...--.,..----,--.--.....-_._.-..,.....L.
JIn Abr JuI Out Jan Abr Jul Ou! Jan Abr Jul
1998
1999
2000
--MM__ de ImportlIqIo eM bens

o

-

RMerI.lnt8nw:klnlll. (Uquldez)

B. PoUdca Monetária no segundo trimestre de 2000

13.
Abasemonetáriarestrita, medidapelo conceito demédiados saldosdiários,
situou-se em US$ 37,9 bilhões, em conformidade com o intervalo previsto na Programação
Monetáriaparaosegundo trimestre, apresentando variação de -1,4% no mês ede 3,8%em 12
meses. Dentreseus componentes, as reservasbancárias atingiram RS 14 bilhões, contraindo-se
6,1% em relação ao mês anterior e 12,5% em 12 meses, enquanto o saldo do papel-moeda
emitido alcançou RS 23,9 bilhões, expandindo-se 1,6% no mês e 16,5% em 12 meses.

14.
Abasemonetáriaampliada. somatóriodabaserestrita.depósitoscompulsórios emespécieetítulos públicos federais fora dacarteirado Banco Central. totalizou R$ SO1,9
bilhõesemjunho. Essemontanterepresentavariação de 1,3%no mês, derivada da contração de
9.9% da base restrita. compensada por elevações de 2.3% e de 1,4% nos saldos de títulos
públicos do Tesouro Nacional edo Banco Central, respectivamente. Aevoluçãodos saldos da
basemonetária ampliadasituou-se, aexemplo do observado quanto aos demais agregados. no
intervalo previsto naProgramação Monetáriapara0 segundo trimestre desteano. acumulando
expansão de 25,2% em 12 meses.
Quadro 1. Resultados previstos pala programação monetária e
ocorridos no segundo trimestre da 2000 11
~

PNwIItO

Oc:orrtdo

R$bIIh6M

y-..o ........
,

51,1 ·59,9

... 12 ..... •
22,3

35,4-41.5

5,2

Baae ampliada 41

455,8 • 535.1

23.6

I

M.04'"

555,5 - 652, 1

,

M1 JI
Baae restrita

31

-

I

I

21.0

21 Para o ciJculo das varlaç6es percentuaIS considera-se o ponto médio dI! prevISões.
41 SaIcIoa lIlTI fim de penadO.

... 12 . . . .
20,5

54,7

11 R8far&.H ao ultimo rntl do penadO.

31 Media doe ..Idos nos dllls úteis do último mil. do penodo.

.....

~...-

AS"'"

37,9

3.8

501.9

25,2

596.5

-

-

19,6
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15.
Osmeios depagamento(M 1), conceito de médiados saldosdiários, atingiram
R$ 54,7 bilhões emjunho, com exMeios de Pagamento
Variação percentual em 12 meses
pansão de 1,2% no mês e de 20,5% %
em 12 meses. O papel-moeda em 6 0 , - - - - - - - - - - - - - -__--.
poder do público. que alcançou 45 I
R$ 20,6 bilhões, expandiu-se 1,6%
no mês e 15,4% em 12 meses. Os
depósitos à vista situaram-se em
R$ 34, 1bilhões, com acréscimos de
l%nomêsede23,9%em 12 meses. o -I-----r---.--------,,.---..---_--.-_---,----1
Jan
1998

Mai

Set

Jan
1999

--M1

Mal

Set

Jan
2000

Mal

...... M4

16.
O agregado monetário mais amplo, M4, somou R$ 596,5 bilhões, com
crescimento de 1,75% no mês e de 19,6% em 12 meses.
17.
As operações com títulos públicos federais no segundo trimestredeste ano,
incluídas as de ajuste de liquidez realizadas pelo Banco Central, apresentaram comportamento
contracionista em R$ 870 milhões. No mercado primário, verificou-se expansão de R$ 15.3
bilhões. com resgates líquidos de R$ 6,7 bilhões em ti tulos do Tesouro Nacional e de R$ 8,6
bilhões em títulos do Banco Central. No mercado secundário, as operações com títulos públicos
determinaramimpacto contracionistadeR$ 13,9 bilhões.
18.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), em reunião
encerradano dia24demaio, manteve ametaparaa taxadejuros Selic em 18,5%a.a.Nareunião
encerrada em 20 dejunho, em face do cenário macroeconômico favorável. o Copom retomou
a trajetóriadeclinantedas taxas dejuros. reduzindo ametapara a taxa Selicpara 17,5% a.a, com
indicação de viés de redução.

C. Política monetária no bimeiStre julho-agosto de 2000
19.
A base monetária restrita. conceito de média dos saldos diários, atingiu
R$ 37,9bilhões em agosto. expandindo-se 1,9% no mês e apresentando contração de 3,1% em
12 meses. O papel-moedaemitido situou-se em R$ 24.3 bilhões. com redução de 0.1 % no mês
e elevação de 15,6% em 12 meses. As reservas bancárias totalizaram R$ 13,6 bilhões,
expandido-se 5.8% no mês e contraindo-se 24.8% em 12 meses.
20.
Abasemonetária ampliadasituou-seem R$ 513.5 bilhões no mês de agosto.
com crescimento de 0,8% em relação ao mês anterior e de 24.4% em 12 meses.
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21.
Os meios de pagamento (M 1), média dos saldos diários, alcançaram RS 57
bilhões emagosto. com variação deO~60/0 ao mês ede 18.60/0em 12meses. O papel-moedaem
poderdo público totalizou RS 21 bilhões, registrando estabilidade em relação à médiado mês
anterior e crescimento de 14,4% em 12 meses. Os depósitos à vista atingiram R$ 36 bilhões,
expandindo-se 1% no mes e 21.2% em 12 meses.
Quadro 2. Resultados previstos pela programação monetária para o terceiro
trimestre de 2000 e ocorridos no período julho/agosto 11
DIscrIInII18Çio

Prwisto

Ocorrido

v.....-o pen:entuII

RSbilh6M

RSbilh6a

..,12 ...... 11
M13/

I

BaS8 restrita 3/

Base ampliada

4/

M4 41

51,8 -60.8

V.-IIlçIo perqntuaI

em 12 .......

.

18.4

57,0

18.6

33,9~39,8

-5,5

37,9

-3,1

483.9 - 568.0

26,8

513.5

24,4

569.1 - 668.1

19,2

608,1

18.4

I

11 Refere-H ao últimO m6a do oeríodo.
2J Pa,.. o cálcUlo dai vtariaçõel percentuais considera... o ponto médio das prev~.
31 M6di8 dos saldos noa dias úteis do último ma do periodo.

41 Saldos em fim de l*Iodo.

22. .
O saldo de M4, agregado monetário mais amplo, situou-se em RS 608,1
bilhões no mês de agosto, com crescimento de 1% no mês e de 18.4% em 12 meses.
23.
As operaçõescomtítulospúblicos federais no bimestreapresentaram caráter
expansionista. No mercado primário foi registrada expansão de RS 11.7 bilhões. com resgates
líquidos de RS 13,8 bilhões. dos quais R$ 6.6 bilhões efetuados pelo Banco Central e R$ 7.2
bilhões pelo Tesouro Nacional. O mercado secundário detítulos públicos registrou colocações
líquidas de RS 2.1 bilhões.
24.
Nomêsdej\llho,aautoridademonetáriaacelerouareduçãodataxadejuros
básica. em face da melhorano cenário macroeconômico internacional. Assim, em 7 dejulho, o
Banco Central reduziu a metapara a taxa Selic. por meio da aplicação do viés. para 17% a.a.
Adicionalmente, em reunião ordinária encerrada em 19 dejulho,oCopem diminuiu ametapara
16,50/0 a.a. Em agosto. ameta para a taxa Selic foi mantidapelo Copom.
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Meta ~ra _ taxa Iene (% ....)

Aplicação do viés de balx_

45.0
24.3.1999

42.0

5.41999

39.5

14.4.1999

.

19.5.1999

-

7.5.1999

29.5
27.5

-

23.5

28.7.1999

·
·

1.9.1999

·

22.9.1999

·
·

6.10.1999

-

10.11.1999
15.12.1999
I

320

12.5.1999
8.6.1999

23.6.1999

19.1.2000

34.0

..

2841999

·

16.2.2000

.

22,0
21.0
19.5

:
:
i
I
I

19,5
19,0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0

22.3.2000

19.0
29.3.2000

18.5

19.4.2000

18.5

24.5.2000

18.5

2D.62OOO

17.5
7.7.2000

19.7.2000

17.0
16.5

23.8.2000
11 Vlg6nc1a a partir do prlmelro dIa alil segulnto à reur1Ião ou à aphcação do Vltls.

D. Perspectivas para o quarto trimestre de 2000

25.
Os indicadores relacionados ao deSempenho da indústria vêm mantendo
comportamento favorável, o que explicita o suprimento adequado da demanda das diversas
eategoriasdebens. emespecialquantoabens deconsumoduráveisedecapital.Oníveldeutilização
dacapacidadeinstalada, emborarevelepercentuaissuperiores aosdeigualperiodo de 1999. não
sugereoesgotamentodacapacidadeprodutiva.trajetóriaquedeverámanter-senodecorrerdoano.
26.
Essa perspectiva ganha contornos mais nítidos quando constata-se que a
recuperação vivenciada pelo mercado de trabalho não provocou pressão sobre os preços, na
medida em que o crescimento da demanda pelo fator mão-de-obra ocorreu em cenário de
redução do custounitário dotrabalho ede continuidadedeabsorção de ganhos deprodutividade.
27.
Oconsumoeoinvestimento mantiveram atendênciadeexpansão no segundo
trimestre do ano. encerrando os primeiros seis meses de 2000 com taxas de crescimento
expressivas. se considerado o patamarde igual período de 1999. Ressalte-seque parcelade tal
expansão deve seratribuída à deprimida basede comparação. representada pelo contido nível
da atividade econômica no início de 1999, ainda associado aos desdobramentos da crise
tinanceirainternacional queculminou namudançado regime cambial do país.

50900 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

28.
Ocomportamentodo consumo vemsendoinfluenciado, principalmente. pela
redução nas taxas dejuros associadas aoperações de crédito apessoas físicas, seja no âmbito
do comércio varejistaou nas modalidades de crédito ofertadas pelo sistemafinanceiro. Nesse
sentido, assinalem-seasperspectivasfavoráveis quanto àcontinuidadenasreduçãesdasmargens
praticadas pelas instituições financeiras sobre seus custos deoportunidade. políticaconsistente
com o cenário de decréscimo nos custos, decorrenteda redução de alíquotas de recolhimento
compulsório. e de riscos de crédito, essa resultante da queda no nível de inadimplência e do
aprimoramento dasistemáticadeprovisionamento do sistemafinanceiro.
29.
Aevolução do consumo refletiu, ainda, amelhoradas expectativas quanto à
evolução do cenário econômico, sobretudo quando referenciadas às formuladas no primeiro
semestre de 1999, e a manutenção de perspectivas econômicas favoráveis, fatores que
influenciamdiretamenteas decisões deconsumo edecomprometimentodarenda.Taisdecisões
foram fortalecidas pela evolução favorável do mercado detrabalho. sobretudo no que serefere
à recuperação do nível de emprego.
30.
Os primeiros resultadosreferentes ao terceiro1rimestreindicaramcontinuidadedo crescimento das vendas, tanto na indústriaquanto no varejo. Os indicadores de estoques.
contudo. evidenciaramquetal comportamento encontra-se, em geral. deacordo comoesperado
pelaindústria epelo comércio, sugerindo que a expansão nos saldos dos empréstimos totais do
sistemafinanceiro não tem implicado pressões indesejadas sobre aofertaagregada.
31.
No que se refere ao investimento, observa-se tendência de expansão dos
principaisindicadores emrelaçãoa 1999,conseqüêncianaturaldaconsolidação dos fundamentos
econômicos edaretomada de crescimento. Aintensidadedessa expansão, no entanto, mostrase aindamodesta. Ressalve-se entretanto que. entreosindicadores mais relevantes. aprodução
de bens de capital destinados à indústria de transformação vem registrando a expansão mais
acentuada, sinalizando ampliação dacapacidadeinstalada.
32.
Odesempenho das transações correntes tem levado à redução danecessidadedeabsorção derecursos externos paraseufinanciamento. Obalanço comercial. emboranão
apresentesuperávitexpressivo, apresenta-secamo fonte adicional de recursos, ao contráriodo
que ocorria no ano passado. Além da redução da necessidade de recursos, tem-se observado
melhoraqualitativano financiamento das contas externas, quevemsedesenvolvendo de forma
aconsolidar aqualidade edisponibilidade derecursos destinados ao país.

33.
Nosmesesmaisrecentes, tambémtemmelhorado ofinanciamento líquido de
médio elongo prazos. As amortizações líquidasde financiamentos de fornecedores ecompradores entraram em trajetória dequeda. quedevese estenderaté meados de2001. Os empréstimos
demédio elongo prazos. porsuavez, têm apresentadomelhores taxas derolagem ediversificação
nas tormas de captação. cc m destaque para as operações com Bônus da República.
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34.
Tanto a conta corrente quanto a conta de capitais confirmam ten~ncias
anterionnenteobservadasderedução da vulnerabilidadeextemado país, enquantQanatureza dos
passivosexternose acomposiçãodos balançoscomercial edeserviçosrevelam amanutenção
do equilíbrio do balanço de pagamentos, contribuindo paraa contida volatilidade da taxa de
câmbio, comimpacto favorável quanto à evoluçãodos preços internos.

35.
Osaumentos nas taxas de inflação, no segundo semestre, estiveramcondicionados por choques de oferta em setores localizados, com impactos temporários sobre o
comportamento da inflação. Nesse sentido, assinale-se, no cenário interno, a redução nas
estimativas da colheitadegrãos, apartirdejulho,quetraduziram-seemexpansãonasimportações
e, ao mesmo tempo, repercutiram desfavoravelmentesobreaformação de custos, assim como
aevoluçãodos preçosdos produtos hortifrutigranjeiros, queincorporaramacontração da oferta
faceàinstabilidadeetin1áticaocotridanasregiõesSuleSudestedopaís.Quantoaoscondjcionantes
externos, há que se ressaltar o impacto negativo da evolução das cotações internacionais do
petróleo.
36.
Não severifica, portanto, tendênciade crescimento generalizadode preços,
comportamentoquerevela aadequação entreademandaeaofertaagregadas. Assim, esgotados
os efeitosdos principais reajustes dos preços administrados, bem comodo impacto das geadas
ocorridas emjulho. as perspectivas são de significativo recuo das taxas, apartirde setembro,
tendênciaqu~deverámanter-se atéo final do ano. Asazonalidadedospreçosagricolasconstituisenoprincipalfatordesfavoràvel, aindaapersistirnospróximosmeses. Contudo, poderá terseu
impacto reduzido, dada a incidência recente de chuvas, atípicas para esta época do ano, em
importantes regiões produtoras, sobretudo no que serefere aos produtosdapecuária.

E. Metas indicativas da evolução dos agregados monetários para oquarto trimestre de 2000

37.
Aprogramação dos agregados monetários para oquarto trimestre de 2000
é consistente com a atual sistemática de metas para a inflação, considerando ainda cenário
provável de comportamento darenda nacional, das operações de crédito e das taxas dejuros.
Quadro 3.

Programação monetária para 2000 11
R'b1lhOU

DIacrlmInIlÇlo

RI
bIIh6e1
M1

63,1-74,1

JI

16.3

Base restrita 31
Base ampliada 41

42.1-49.4

0.8

489.2 - 574.3

18.9

M4 41

584.8 ·686.5

15,4

11 Refere-se ao ulllnlo mês do penedo.

2J Para o càfculo da vanação percentual considera-se o ponto médiO das previsõeS.
31 Média dos saldos nos dias utels do mn.
41 Saldos em fim de penado.

•
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38.
As projeções paraos meios de pagamento representam intervalos compatíveis com as metas para a inflação e
Meios de Pagamento. M1
(% doPIB)
demais fatores que condicionam'o
6,0 -r-----------------r----.
seucomportamento. Avariação em
12 meses da média dos saldos diárii
I
5.51
osdo referido agregado foi estimada
•
em 16.3%, em dezembro de 2000. 5,0

---""""'.-,

4,5

4,0

+--..,---..,----r---,.--...--....----,...-.....-~_-l

~

~

~

1998

~

~

~

1999

~

~

~

2000

As projeções de expansão nos meios de pagamento in.dicam que, salvo
comportamentosazonal dedezembro, não deve ocorrercrescimento emrelação àrendanomínal
nos próximos meses. Assim, o crescimento dos depósitos àvista. decorrente tanto de aumento
de recursos de operações de crédito em trânsito, quanto do esforço do sistema bancário em
expandiraquelamodalidade decaptação, devido às ampliaçõesquetêm ocorrido emsuaparcela
de livre aplicação, não deverá superaraexpansão do Pffi nominal.
39.

40.
Apartirdo comportamento previsto para ademanda pormoeda, inclusive
Base monatárla restrita
para as parcelas mantidas como
moeda manual e como moeda
Var1açAo em 12 meIetI (média do. saldos diários)
%
escriturai, projeta-secrescimentode
0,8%. em 12 meses, para o saldo 70
médio da basemonetáriaemdezem- 50
bro de 2000.
3IL __

10
-10

+--~-~-...--,....--.---....__

~

1998

~

~

~

1999

~

~

~

2000

__r-~r__-.l
~

~
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41.
As projeçãesdabaseampliada(umamedidadadívidamonetáriaemobiliária
federal de altaliquidez),que pressuBase ampliada
põem a neutralização dos fatores %
Vari8çio em 12 meses (SaIdOl em fim de perfodo)
condicionantes de impacto não de- 60 , - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - ,
sejado na base monetária resttita.
60
refletem. como principal fator
expansionista, o crescimento 40
o
vegetativoresultantedasuaatualiza~-~
çãoemregimedecompetência.Como 20
fatorcontracionista, deve-se destacaros recolhimentos líquidos espe- o +-----,-----.-----.---r--~-.L.,---l
~
~
~
~
~
~
~
~
~
rados à contaúnicado Tesouro Na- 1998
1999
2OllO
cional. Destemodo, estima-separa
esse agregado monetário variação em 12 meses de 18,9% em dezembro de 2000.

......

42.
Para osmeios depagamento em seu conceitomais amplo -correspondente
ao M4 - as projeções estão influenM4 • varlaçio percentual em 12 meses
ciadas pelas expectativas de que a %
(saldos em fim de período)
recuperação das operações de cré- 40 , . . - - - - - - - - - - - - - - - - - , - _
ditosuperem oefeito contraeionista
30
dos resultado~ primários do setor
público. Deste modo, projeta-se o 20
crescimento em 12 meses do M4,
em dezembro de 2000, em 15,4%. 10
0+--..---..---......--......--,.---.-_.----1.,-.....1
~

~

~

1998

~

~

~

1999

~

~

~

2000

43.
Aproporção entreoM4eoPIB deverá continuarsemalterações expressivas
no restantedo ano 2000.consistente
Meios de Pagamento· M4
(% do PIB)
comocomportamentoesperadopara
55
......------..-....,
os respectivos agregados.
52

49

46
43

4O-l---_-----....---,.----...--L--'
Jan

1998

Jul

Jan

1999

Jul

Jan

2000

JuJ
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44.
A evolução dos agregados monetários é resumidano quadro a seguir~ onde
são apresentados os valores ocorridos no ano de 1999 eno bimestrejulho/agostode 2000, bem
como os valores previstos parao quarto trimestre de 2000.
Quadro 4.

Evolução dos agregados monetários 11
1_

DllCrimlnaçlo

.......

Ano 21

Julhol

Ano

v•• %. .

R$1JIIhOH

12..M14/

2QDO

v•. %..,

•

121M11S

59.0

20.5

57,0

Base restrita
Base ampliada 5/

45.4

15.6

37.9

447.1

26,9

513,5

24.4

531,7

M4 51

550.7

21.4

808.1

18.4

635.6

4'

Vir. %em

R$bUhIJelI

12_

18.6

68.6

16.3

-3.1

45.8

0.8
18.9
15.4

11 Refere..ae ao último mêS do periodo.
2J Prcjeçlo.
31 Ponto médio das previlOM.
041 Média doa ..!doa nos dias úteis do mês.
5/ Saldos em fim de perlodo.

45.
Aevoluçãodos diversos multiplicadores,implícitanaprogramaçãomonetária,
éresumidano quadro aseguir:
Quadro 5.

Multiplicador monetário 11
1_

DllcrlmJMvlo

2100

JuIhoI"'"

Ano

IIuItIpIIc ldor

v•• %.

v•• %.

lIuIIpIicaIdor

_11

1.300

4,3

1.505

Res.bancârIa 1dep.viSta 31

0.510

-7.5

0.3n

Papeknaecla I M1

~,399

-4.4

0.369

1,232

-4.4

1.184

31

M41 Base ampl~ 41

I
I

I

11 RefInt-se 110 úlbmo mas do penado.
2J Projeçlo.
31 Média doi u.Idoa nos dias úteil do mês.
041 Saldos em fim da parlodo.

.....

MuIlIpIic8dor

v•. "
em 12

l1li12

........
M1 1Base restrita 31

Ang21

n-.

22.3

1.499

-37.9

0.3S0

-3.5

0,393

-4.8

1,195

I

I

15.3
-31,4
-1.7
-2.9
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46.
Para o multiplicador da base monetária restrita, não se projeta alterações
significativasalémdopadrãosazonal
Multiplicador monetário
dedezembro, queevidenciaresposta defasada das reservas bancárias
ao crescimento dos depósitos à vis~~
p leçio
ta.

-·-1

-

M118ase Monetàna Restrita

/

0.5

0.1

ReservaSlOV

. ----~~ _.'---~- -PMPP---1M-;~--"""""""~· -.
i----..,....--~----.---__,.---,._l.--.J

Jan

Jul

1998

Jan
1999

JUI

Jan
2000

Jul

47.
O multiplicador da base ampliada deve continuar a apresentar discreto
crescimentonospróximos meses. em
Multiplicador monetário
função dademandado.sistemabanM41f3ase ampliada
cário por fundos para operaçõ~s de 1,5
crédito, levantados através de emis- 1,4
sões primárias de passivos.
1,3
1,2
1,1

1.0

i-----r----~---,-----.---,...._I---'

Jan
1998

Jul

Jan
1999

Jul

Jan
200Q

JuI
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Resumo das projeções

Quadro 1. Resultados previstos peja programação monetária e
ocorridos no segundo trimestre de 2000 11
Dlscrlminaçio

Prwtsto

RSbilh6n

OCorrido

V--..o pen:enUI

RS'bllh6ts

v~~

.... 12. . . .

. . 12 ...... •
M13/

51.1-59.9

22.3

54.7

Base restrita 3/

35.4-41.5

5.2

37.9

3.8

455.8 • 535.1

23.6

501.9

25.2

555.5 - 652.1

21.0

596.5

19.6

Base ampliada 41

M44/

I

20.5

1/ ReferHe .a ultimo rn6s cio perfodo.
2J Pal'll o cálculo da variações percentuais cOl\SldenHe o ponto rníldio d8S previsões.
31 Média dOI ulcIoa nos dia. úteis do último m6s do período.

41 Saldos em fim de período.

Quadro 2. R.sultados previstos pela programaçio monetária para o terceiro
trimestre de 2000 e ocorridos no periodo julho/agosto 11
DIscrImInlçio

OCorrtdo

PtwIsto

RSbilh6H

v~~

RSbllh6n

,

M13/

I

Base restrita 3J
Base ampliada

41

!

M44/
11

51.8-60.8

18.4

57.0

18.6

33.9-39.8

-5.5

37.9

-3.1

483.9 • 568.0

26.8

513.5

24,4

569.1 - 668.1

19.2

608.1

18,4

R.,..,.... ao ultimo mil. do período.

21 Para o cálculo áU VlriaçOeI percentuais consldera-se o ponto médio das pm'ilOU.
31 Média dos u/dOI nos dias úteis do último m61 do período.

41 SaJdol em fim de período.

v.............
_12_

. . 12...... •
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Programação monetária para 2000 11

Quadro 3.

RI bllh6e.

DlKrlmllNlÇio

RI
bllh6ea

V•• %em
12 me... 21

M13/

63,1·74.1

16.3

Base restrita 3/
Base ampliada 41

42.1-49.4

0.8

489.2 - 574.3

18,9

M4 41

584.8 - 686,5

15.4

11 Refere.se 80 último m6I do perIodo.

2J Pare o cálculo da vanlçio percentual consld....ae o ponto rMdlo das preVlI/iea.
31 M6dla doslIlIldos nOl dias úteis do m6l.
em fim de perlodo.

~ SIIldos

Quadro 4.

Evolução dos agregados monetários

1_

Dl8crlmtnaçio

2000
V•• % em

Julhol~
R$bIIII6M
V•• %em

12_

12_

Ano
RSIllIhlle5

M1 41
Base restrita 41

I

Base ampliada 5/
M4~

11

Ano v

RSbIIhOIa

V•• %em

"

121Ml1H

59.0

20,5

57,0

18.6

68.6

45.4

15.6

37.9

-3,1

45.8

0,8

447.1

26.9

513.5

24.4

531.7

18,9

550.7

21.4

608.1

18,4

635.6

15.4

16.3

11 Rerere-se 80 ultimo mls do período.

21 ProjeçIo.
31 Ponto m6d1o das previslles.
~ fMdla

dos saldos nos dias úteis do mis.

51 Saldos em fim de per/odo.

Quadro 5.

Multiplicador monetário 1/

1.

DIIànInlI\lIO

2000

AlIo

v•• %

....1lIpIc1dor

.
M1 1Base restrita

1.300

31

,

Res.bancárlasl dep.vlata 31
Papel-moeda I M1

3J

0.3n
0.369

1,232

-4.4

1.184

- -

2J Projeção.
31 M6dra dos saldos nos dias úletS do mis.
.

1,505

I

i

v•• %

.....
_12

..-

4.3

-7.5

1/ Refere-se ao üllimo mil do perlodo.

41 Saldos em fim de penado.

-

MulUpllcador

_12

-4.4

M41 Base ampliada 41

v•. %

~

_12

0.399

0.510

Ano v

JuIhoIAgosIo

I

22.3

1,499

i

-37.9

0.350

-3.5

0,393

-1.7

-4.8

1,195

-2.9

I
I

15.3

-31,4
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Última Ação:
APRVD - APROVADA
11 102000 - (SF) SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO (ATA-PLEN)

10:00 - APROVADO, SEM DEBATES, COM VOTO coNTRARIo DO SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA. À
CDm PARA REDAÇÃO FINAL. LEmJRA DO PARECER NO 95512000-CDIR, RELATOR SENADOR
CARLOS PATROCÍNIO, OFERECENDO A REDAÇÃO FINAL DA MATÉRIA. APROVADA A
REDAÇÃO FINAL. A cÂMARA DOS DEPUTADOS. A SGM COM DESTINO A SSEXP.

Tramitação:
10102000 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (PLEG)
AUTUADO COMO PDS 00219 2000, PROVENIENTE DA MSF 00176 2000.
10102000 (SF) SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO (ATA-PLEN)
APRESENTADO COMO CONCLUSÃO DO PARECER N" 949/2QOO-CAE, LIDO NA PRESENTE
SESSÃO. A MATÉRIA CONSTARÁ DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELmERATIVA ORJ;>IÁRIA
DE AMANHÃ, QUANDO PODERÁ RECEBER MENDAS ATÉ O ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO.
ÀSSCLS.
10102900 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
.
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELmERATIVA ORDINARIA DE 11.10.2000.
DISCUSSÃO, EM ruRNO úNICO, EM REGIME DE URG:âNCIA, NOS TERMOS DO ART. 353,
PARÁGRAFO úNIco, DO REGIMENTO INTERNO.
11102000 (SF) SUBSECRETARIA DE ATA- PLENÁRIO {ATA-PLEN)
,
10:00 - APROVADO, SEM DEBATES, COM VOTO CON1RARIO DO SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA. A

CDIR PARA REDAÇÃO FINAL. LEITURA DO PARECER N° 95512000-CDIR. RELATOR SENADOR

CARLO~ PATRocí~lO,. OFERECENDO A REDAÇÃQ FINAL DA MATÉRIA. ,APROVADA A

REDAÇAO FINAL. A CAMARA DOS DEPUTADOS. A SOM COM DESTINO A SSEXP.
11102000 (SF) SECRE~TARIA GERAL DA MESA (SGM) ,
PROCEDIDA A REVISAO DA REDAÇÃO FINAL (FLS. 33). A SSEXP.

1110 2000 (SF) SUB~E~~ARIA DE EXPEDIENTE (SSEXP)
RECEBIDO NESTE ORGAO AS 12:30 HS.
\1102000 (SF) SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE (SSEXP)
A SSCLSF A PEDIDO.
1110 2000 (SF) SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO (SSCLSF)

ÀSSEXP.
11 10 2000 (SF) SUB~ECllli~ARIA DE EXPEDIENTE (SSEXP)
RECEBIDO NESTE ORGAO AS 18H25MIN.
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Última Ação:
AGLPAR - AGUARDANDO ]LEITURA PA}{ECER (ES)
10 102000 - (SF) SUBSEC. ÇOORDENAÇAO LEGISLATIVA DO SENADO (SSCLSF)

ENCAMINHADA AO PLENARIO PARA LEITIJRA DO PARECER DA CAB..

Tramitação:
28 092000 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (PLEG)

ESTE PROCESSO CONTÉM 22 (VINTE E DUAS) FOLHAS NUMERADAS E RUBRICADAS. À
SSCLSF.
2!~09 2000 (SF) SUBSEC. CQORDENAÇÃO LEGISI:ATIVA no SENADO (SSCLSF)

EI:!!CAMlNHADA AO PLENARIO PARA LEITURA.

29_092000 (SF) &UBSECRETARIADE ATA - PLENÁRIO (ATA-PLl!~.N)

•

NAO HOUVE NUMERO REGIMENTAL PARA ABERTURA DA SESSAO. A PRESIDENCIA, NOS
TERMOS DO ART: 155, § 2° DO REGIMENTO INTERNO. DESPACHA A MATÉRIA À CAB, EM
REGIME I;>E URGENCIA. TENDO EM VISTA O § 2° DO ART. 6° DA LEI N" 9.069, DE 25 DE JUNHO
DE 1995. A CAE. DSF 30 09 2000 PAG. 19055 PUB
29 09 2000 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE)

AO SENADOR BELLO PARGA PARA RELATAR.
03 10 2000 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE)

.

DEVOLVIDO PELO RELATOR, SENADOR BELLO PARGA, COM MINUTA DE RELATORIO
FAvoRÁVEL NOS TERMOS DO PDS QUE APRESENTA. CÓPIA ANEXADA AO PROCESSADO. A
MATÉRIA ESTÁ PRONTA PARA A PAUTA.
~o 102000 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE)

E DESIGNADO RELATOR AD HOC O SENADOR LUIZ OTAVIO.

10 102000 (SF) COMISSÃO IDE ASSUNTOS ECONÔMICOS, (CAE)

A COMISSAO APROVA O PARECER DO RELATQR FAVORAVEL NOS TERMOS DO PDS QUE
APRESENTA. VOTA VENCIDO O SENADOR JOSE EDUARDO DUTRA. A SSCLSF.
10 102000 (SF) SUBSEC. CQORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO (SSCLSF)
ENCA~AAO

PLENARlO PARA LEITURA DO PARECER DA CAE..

10102000 (SF) SUBSECRETARIA DE ATA- PLEl'!ÁRIO (ATA-PLEN)

•

LEITURA DO PARECER N° 949/2000 - DA COMISSAO DE ASSUNTOS ECONOMICOS.( RELATOR
"AD HOC" SENADOR LUIZ OTÁVIO) FAVORÁVEL. NOS TERMOS DO PDS N° 219/2000. ATA
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Ofício nQ 1.419 (SF)
Brasília, 11 de outubro de 2000
A Sua Excêlencia o senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
FaalpdsOO-219
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência e, por seu intermédio, à Câmara dos Deputados, para revisão, o Projeto de Decreto Legislativo nQ 219, de 2000, que "aprova a Programação Monetária relativa ao quarto trimestre de 2000", aprovado pelo Senado Federal em sessão realizada em 11 de outubro do corrente ano.
Esclareço, por oportuno, que a matéria tramitou
nesta Casa nos termos do § 22 do art. 62 da Lei n2
9.069, de 29 de junho de 1995, verbls: "O Congresso
Nacional poderá, com base em parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar
a programação monetária a que se refere o caput
deste artigo, mediante decreto legislativo, no prazo de
dez dias a contar do seu recebimento".
Atenciosamente, - Senador Ronaldo Cunha
Lima, Primeiro Secretário.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
NR 37, DE 2000
(Do Sr. Walter Pinheiro e Outros)

Prop6e que a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias fiscalize e Investigue as atividades
desenvolvidas pela empresa telefônica
Telemar.
(Numere-se. Publique-se e encaminhe-se à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.)
Senhor Presidente,
Com base no artigo 100, § 1Q, combinado com
os artigos 60, inciso 11, e 61 do Regimento Interno,
proponho a V.
que, ouvido o Plenário desta C0missão, se digne a adotar as medidas necessárias
para realizar ato de fiscalização e controle da empresa telefônica Telemar, quanto ao cumprimento das
metas de universalização e qualidade de prestação
de serviços públicos de telefonia fixa determinadas
pela Anatel e pelo contrato de conqessão de serviços
públicos; quanto ao aumento abusIvo de tarifas, além
da necessária fiscalização dos atos de administração
da Telemar, de cuja composição acionária faz parte a
União, que implicaram na injustificada demissão em
massa de trabalhadores daquela empresa, em todo o
território por ela operado. Fato este que deu início a
milhares de reclamações de usuários pela queda na
qualidade dos serviços prestados pela operadora.

ex-
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Justificação
Há poucos dias o presidente da Anatel, Renato
Guerreiro, anunciou novos aumentos para os preços
das tarifas telefônicas. Os aumentos seriam por força
de contrato celebrado entre o Governo e as telefônicas que prevê reajuste anual das tarifas.
O próprio Renato Guerreiro anunciou os aumentos. A assinatura básica sofrerá um reajuste de
19,92%; os pulsos telefônicos, as fichas e os cartões
aumentam 7%; o reajuste médio das tarifas residenciais será de 10,95, e as ligações interurbanas aumentarão em 11,92%. Tais aumentos são abusivos porque estão acima - e muito! - da inflação no País. Conforme o IBGE (INPC), a inflação acumulada é de
5,34%; para a FIPE (IPC) a inflação acumulada é de
6,63%. Portanto, o próprio Governo, através da Anatel, concede aumentos acima da inflação, legalizando
a extorsão.
De acordo com levantamento feito pelo Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal (SINTIEUDF), depois da privatização as
tarifas sempre aumentaram acima da inflação. De
1995 a 2000, a assinatura básica residencial aumentou de R$0,60 para R$16,26 - o que corresponde a
um salto de 2.610%. No mesmo período a assinatura
comercial saiu de R$7,21 para R$20,73 - aumento de
238%. O custo do pulso neste período saltou de
R$0,02 para R$0,08 - cresceu 210%.
Qual a razão desses aumentos permitidos
pelo Governo às empresas de telefonia? Conforme o contrato eles deveriam ocorrer para promover um reequilíbrio financeiro das empresas. Mas
as empresas não estão desequilibradas. Pelo contrário, apresentam uma vitalidade impressionante.
E vale observar que contam com o apoio do Governo para sua expansão. Há poucos dias o Governo anunciou que o BNDES está disponibilizando recursos para as telefônicas, a juros mais rentáveis que os do mercado. Antes disso, o Ministro
Pimenta da Veiga participou de evento promovido
pelas telefônicas onde anunciou a redução de impostos para o setor.

É preciso observar que quando da privatização
o Governo afirmou que as tarifas não iriam disparar
e tampouco cairia a qualidade dos serviços. Afirmou
também que não haveria demissões. Ocorreu tudo
ao contrário. Foram 30 mil demissões no setor desde quando as empresas privadas assumiram o serviço. Em Brasília dois terços dos trabalhadores da
TelebrasílialTelecom foram demitidos.
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Portanto, esta proposição visa investigar denúnConforme esclarecem os autores da Proposta,
cias sobre,uma destas empr:sas e~ ~special, a ~elea empresa Telemar sofreu intervenção do Governo
mar, que e uma das campeas brasileiras de queixas
em sua composição acionária.
da população junto ao Procon. As denúncias são con. .
..
tra a má qualidade dos serviços oferecidos, o aumen. ~Outrosslm, Informam?s q~e Já~tramlta nesta Co:
to abusivo das tarifas, a dispensa de trabalhadores, a
mlssao a Proposta de Flscahzaçao e Controle nausência de postos telefônicos nas cidades do interi32/2000 - do Sr. Fernando Ferro - que "propõe que a
or - há vários municípios na Bahia sem nenhum oreComissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
Ihão, quanto mais posto telefônico.
e Minorias fiscalize a ANATEl - Agência Nacional de
Na Bahia, onde a Telemar atua, a situação é grave.
Telecomunicações, em SIJa atuação de fiscalização e
Antes de sua privatização (em novembro de 1998) a emacompanhamento das prestadoras de serviço de telecomunicações, em especial no que se refere à
presa tinha 4.100 empregados. logo de imediato a empresa demitiu ~. ~oje r~sta'!1 somente 2.093, ou seja,
emissão de contas telefônicas, verificação de qualio plantei anterior fOI reduzido a metade. Deste total, 134
dade dos serviços e atendimento aos usuários"
•
.
estão afastados por licença médica. A Telemar a n u n c i o u .
que fará novas degolas. Quem ficará? Na dúvida vem o
Respeitosamente, - Deputado Salatlel Carvastress, a desmotivação, e alguns já pedem a demissão
lho, Presidente.
antes que a empresa o faça. E, com a redução de pessoLEGISJ.,AÇÃO CITADA ANEXADA PELA
al, a população vai ter um atendimento pior ainda.
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS A corrente proposta vem, também, a propósito
CeDI
de revelarmos a relação da Telemar com o Governo.
Que recursos recebeu ou está recebendo do Estado?
E, apesar disto, por que o Governo permite aumentos
REGIMENTO INTERNO
acima da inflação? Isto se refletiu em bens para a poDA
pulação? O banco Oportunity, que é um dos donos da
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Telemar, foi recentemente citado como envolvido em
escândalos no ,sistema financeiro. Mas o assunto
RESOlUÇÃO N2 17, DE 1989
nunca foi devidamente investigado, nem pelos órgãos
de defesa econômica do Governo, nem pela Justiça.
Aprova o Regimento Interno da
Negligência que deixa o Congresso Nacional na obriCâmara dos Deputados.
gatoriedade de 'assumir a sua missão constitucional.
Sala da Comissão, - Deputado Walter Pinheiro
- Deputado Jorge Sittar - Deputado Gilmar Machado - Deputado ,Simão Sessim - Deputado FernanTíTULO 11
do Ferro.
Dos Órgãos da Câmara
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
OF.TP Nº 267/2000
Brasília, 5 de outubro de 2000
A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente Da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 61, I, 100, § 1Q, 137, caput,
e 138, h, do Regimento Interno desta Casa, encaminho a V. Ex!! o original da Proposta de Fiscalização e
Controle de autoria dos Deputados Walter Pinheiro,
Simão Sessim, Jorge Bittar, Gilmar Machado e Fernando Ferro, que "propõe que a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias fiscalize e
.in..vestigue as atividades desenvolvidas pela empresa
telefônica Telemar", recebida neste Órgão Técnico no
dia 4-10-2000, para as providências inerentes.

CAPíTULO IV
Das Comissões

Seção X
Da Fiscalização e Controle
Art. 60. Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e controle do Congresso Nacional, de suas
Casas e Comissões:

1- os passíveis de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial referida
no art. 70 da Constituição Federal;
11 - os atos de gestão administrativa do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta,
seja qual for a autoridade que os tenha praticado; ,
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11I - os atos do Presidente e Vice-Presidente da
República, dos Ministros de Estado, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da
República e do Advogado-Geral da União, que importarem, tipicamente, crime de responsabilidade;
IV - os de que trata o art. 253.
Art. 61. A fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, inclufdos os da administração indireta,
pelas Comissões, sobre matéria de competência destas, obedecerão às regras seguintes:
I - a proposta da fiscalização e controle poderá
ser apresentada por qualquer membro ou deputado, à
Comissão, com específica indicação do ato e fundamentação da providência objetivada;
11 - a proposta será relatada previamente
quanto à oportunidade e conveniência da medida e
o alcance jurfdico, administrativo, político, econômi·
co, social ou orçamentário do ato impugnado, definindo-se o plano de execução e a metodologia de
avaliação;
11I - aprovado pela Comissão o relatório prévio, o mesmo Relator ficará encarregado de sua implementação, sendo aplicável à hipótese o disposto
no § 6 2 do art. 35;
IV - o relatório final da fiscalização e controle,
em termos de comprovação da legalidade do ato,
avaliação política, administrativa, social e econÔmica de sua edição, e quanto à eficácia dos resultados
sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, atenderá, no que couber, ao que dispõe o art. 37.

º

§ 1 A Comissão, para a execução das atividades de que trata este artigo, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União as providências ou informações previstas no art. 71, IV e VII, da Constituição Federal.
§ 2º Serão assinados prazos não inferiores a
dez dias para cumprimento das convocações, prestação de informações, atendimento às requisições
de documentos públicos e para a realização de diligências e perícias.

§ 31! O descumprimento do disposto no parágrafo anterior ensejará a apuração da responsabilidade do infrator, na forma da lei.

§ 4º Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso, reservado ou confidencial, identificados
com estas classificações, observar-se-á o prescrito
no § 52 do art. 98.
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TrTUlO IV
Das Proposições
CAPrTUlO I
Disposições Gerais
Art. 100. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara.
§ 111 As proposições poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta
de fiscalização e controle.
§ 2º Toda proposição deverá ser redigida com
clareza, em termos explícitos e concisos, e apresentada em três vias, cuja destinação, para os projetos, é
a descrita no § 111 do art. 111.
§ 32 Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado
na ementa, ou dele decorrente.
TíTULO V
Da Apreciação das Proposições

CAPrTUlO"
Do Recebimento e da Distribuição
das Proposições
Art. 137. Toda proposição recebida pela Mesa
será numerada, datada, despachada às Comissões
competentes e publicada no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos, para serem distribuídos aos
Deputados, às lideranças e Comissões.
* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso

Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 12 Além do que estabelece o art. 125, a Presidência devolverá ao Autor qualquer proposição que:
I - não estiver devidamente formalizada e em
termos;
11 - versar matéria:
a) alheia à competência da Câmara;
b) evidentemente inconstitucional;
c) anti-regimental.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, poderá o
Autor da proposição recorrer ao Plenário, no prazo de
cinco sessões da publicação do despacho, ouvindo-se
a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
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em igual prazo. Caso seja provido o recurso, a proposição voltará à Presidência para o devido trâmite.
Art. 138. As proposições serão numeradas de
acordo com as seguintes normas:
I - terão numeração por legislatura, em séries
específicas:
a) as propostas de emenda à Constituição'
o

• •

,

o

'

b) os projetos de lei ordmana;
c) os projetos de lei complementar;
.
.'. .
_ d) os projetos ~e d~creto legislatiVO, com mdlcaça0 da Casa de ongem,
e) os projetos de resolução;
f) os requerimentos'
,
g) as indicações;
h) as propostas de fiscalização e controle'
_
'
11 - as emendas serao numeradas, em cada
turno, pela ordem de entrada e organizadas pela
ordem dos artigos do projeto, guardada a seqüência determinada pela sua natureza, a saber, supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas'
,
111 - as subemendas de Comissão figurarão ao
fim da série das emendas de sua iniciativa, subordinadas ao titulo "Subemendas", com a indicação das
emendas a que' correspondam; quando à mesma
emenda forem apresentadas várias subemendas, terão estas numeração ordinal em relação à emenda
respectiva;
IV - as emendas do Senado a projeto da Câmara serão anexadas ao projeto primitivo e tramitarão com o número deste.
§ 1º Os projetos de lei ordinária tramitarão com
a simples denominação de "projeto de lei".

§ 2º Nas publicações referentes a projeto em
revisão, será mencionado, entre parênteses, o número da Casa de origem, em seguida ao que lhe
couber na Câmara.

§ 3º Ao número correspondente a cada
emenda de Comissão acrescentar-se-ão as iniciais desta.
§ 4º A emenda que substituir integralmente o
projeto terá, em seguida ao número, entre parênteses, a indicação "Substitutivo".
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
N2 38, DE 2000
(Dos Srs. Augusto Nardes e Hugo Biehl)
Propõe que a Comissão de Agricultura e Política Rural fiscalize o Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, em sua
competência e atuação comum determinada pela Constituição Federal, especificamente em relação aos Órgãos Estaduais
congêneres dos Estados do Rio Grande
do Sul e de santa Catarina e através da
transferência de recursos intergovemamentais para fins de vigilância e controle
sanitário animal, aós referidos Estados, diante da ocorrência da incidência de focos
de febre aftosa nos Municípios gaúchos
de Jóia, Eugênio de Castro, Augusto Pestana e São Miguel das Missões.
(Numere-se, publique-se e encaminhe-se
à Comissão de Agricultura e Política Rural.)
.
Senhor PreSidente,
Q
•
Co~ ~ase no art. 1
~ 1 ,c~mblna~o com os
arts',60, mClso 11,61 e 32, mClso I, ahnea a, Item ~o
Regimento Interno, propomos a Vossa Excelencla
que, ouvido o Plenário desta Comissão, se digne adotar as medidas necessárias para realizar ato de fiscalização e controle da atuação do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e das Instituições congêneres dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, especialmente daquelas que receberam transferências intergovernamentai$ para executar a respectiva vigilância e controle sanitário, de responsabilidade constitucional e legal compartilhada, tendo em
vista a grave ocorrência de focos de febre aftosa nos
Municípios gaúchos de Jóia, Eugênio de Castro, Augusto Pestana e São Miguel das Missões e a existência de eventuais omissões funcionais e administrativas por parte dos referidos Órgãos e Autoridades.

O?,

?,

Justificação
A grave ocorrência de focos de febre aftosa nos
Municípios gaúchos de Jóia, Eugênio de Castro, Augusto Pestana e São Miguel das Missões é fato desastroso para a economia não só dos Estados do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina que já haviam
conquistado o importante patamar internacional de
Zona Livre de Febre Aftosa com Prática de Vacinação
e caminhavam para obter, daqui a alguns meses, a
qualificação internacional de Zona Livre de Febre
Aftosa sem Vacinação, como também para todo o
País pelos efeitos negativos e impactos que tal fenômeno, certamente, provocará na credibilidade dos
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serviços públicos nacionais de vigilância e controle
sanitário, nas exportações e no esforço que todo o setor agropecuário brasileiro tem feito para retomar uma
expressiva comercialização de carnes, derivados e
subprodutos no mercado internacional.
Ademais, os referidos focos de febre aftosa já
provocaram o sacrifício de oito mil cabeças de gado,
imp~ctando dramaticamente as economias locais, especlalmente nos estratos dos pequenos produtores
agropecuários.
Existe, por outro lado, a suposição de que para
os recursos feélerais transferidos ao Estado do Rio
Grande do Sul, para efeitos da execução de trabalhos
de vigilância e controle sanitário animal, ainda não
houve a necessária apresentação da respectiva prestação de contas.
O legislativo Federal portanto não pode se omitir diante dessa injustificável realidade, considerando
o estágio já alcançado neste campo, nossas negociações no mercado exterior, a defesa do consumidor
brasileiro e os impactos e efeitos que este nefasto
acontecimento provocará na economia agrícola, no
emprego e na renda dos agricultores.
Urge assim que se fiscalize e se apure as responsabilidades, negligências e omissões que levaram
a tão infausto resultado. Daí a razão desta proposta
que temos a certeza será apoiada pelos Nobres Parlamentares desta Comissão.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2000. - Deputado Augusto Nardes - Deputado Hugo Biehl.
COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA
RURAL
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Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e
através da transferência de recursos intergovernamentais para fins de vigilância e controle sanitário
animal, aos referidos Estados, diante da ocorrência
de incidência de focos de febre aftosa nos Municípios
gaúchos de Jóia, Eugênio de Castro, Augusto Pestana e São Miguel das Missões".
Respeitosamente, Deputado Waldemir Mou,
Presidente em exercício.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO Ni 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO I(
Dos Órgios da Câmara

CAPíTULO IV
Das Comissões

Seção 11
Das Comissões Permanentes

Ofício nº 562/2000
Brasília, 6 de outubro de 2000
A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente Da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 137 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência a
determinação de providências no sentido de ser numerada e despachada a Proposta de Fiscalização e
Controle - dos Srs. Augusto Narcles e Hugo Biehl que "Propõe que a Comissão de Agricultura e Política
Rural fiscalize o Ministério da Agricultura e do Abastecimento em sua competência e atuação comum determinada pela Constituição Federal, especificamente em relação aos Órgãos Estaduais congêneres dos

Subseção 111
Das Matérias ou Atividades de
Competência das Comissões
Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de
atividade:

1- Comissão de Agricultura e Política Rural:
a) política agrícola e assuntos atinentes à agricultura e à pesca profissional, destacadamente:
1 - organização do setor rural; política nacional
de cooperativismo; condições sociais no meio rural;
migrações rural-urbanas;
2 - estímulos fiscais, financeiros e creditícios à
agricultura, à pesquisa e experimentação agrícolas;
3 - política e sistema naciolJal de crédito rural;
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4 - política e planejamento agrícola e política de
desenvolvimento tecnológico da agropecuária; extensão rural;
5 - seguro agrícola;
6 - política de abastecimento, comercialização
e exportação de produtos agropecuários, marinhos e
.. , It
d
,.
~.
a aqUlcu u~~;
7 - pol~t~ca de eletnflcaçao ~ural,
.,
~
8 - polltlca e programa nacional de Irngaçao;
9 - vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;
10 - padronização e inspeção de produtos vegetais e animais;
11 - padronização, inspeção e fiscalização do
uso de defensivos agrotóxicos nas atividades agropecuárias;
12 - política de insumos agropecuários;
13 - meteorologia e climatologia;
b) política e questões fundiárias; reforma agrária; justiça agrária; direito agrário, destacadamente:
1 - uso ou posse temporária da terra; contratos
agrários;
2 - colonização oficial e particular;
3 - regularização dominial de terras rurais e de
sua ocupação; ,
4 - aquisição ou arrendamento de imóvel rural
por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras e na faixa de fronteira;
5 - alienação e concessão de terras públicas;
11- Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática:
>:
a) desenvolvimento científico e tecnológico; po'~tica nacional de ciência e tecnologia e organização
institucional do setor; acordos de cooperação com outrôs,países e organismos internacionais;

'"
Seção X
Da Fiscalização e Controle
Art. 60. Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e controle do Congresso Nacional, de suas
Casas e Comissões:
1- os passíveis de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial referida
no art. 70 da Constituição Federal;
11 - os atos de gestão administrativa do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta,
seja qual for a autoridade que os tenha praticado;
111 - os atos do Presidente e Vice-Presidente da
República, dos Ministros de Estado, dos Ministros do
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Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral
da República e do Advogado-Geral da União, que
importarem, tipicamente, crime de responsabilidade;
IV - os de que trata o art. 253.
I'
~
t I d
t
d
Art 61 A f'
.
.
Isca (zaçao e con ro e os a os o
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, pelas Comissões, sobre matéria de competência destas, obedecerão às regras seguintes:
I - a proposta da fiscalização e controle poderá ser apresentada por qualquer membro ou Deputado, à Comissão, com específica indicação do ato
e fundamentação da providência objetivada;
11 - a proposta será relatada previamente
quanto à oportunidade e conveniência da medida e
o alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou orçamentário do ato impugnado, definindo-se o plano de execução e a metodologia de
avaliação;
111 - aprovado pela Comissão o relatório prévio, o mesmo Relator ficará encarregado de sua implementação, sendo aplicável à hipótese o disposto
no § 6º do art. 35;
IV - o relatório final da fiscalização e controle, em termos de comprovação da legalidade do
ato, avaliação política, administrativa, social e
econômica de sua edição, e quanto à eficácia dos
resultados sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, atenderá, no que couber, ao que
dispõe o art. 37.

§ 1Q A Comissão, para a execução das atividades de que trata este artigo, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União as providências ou informações previstas no art. 71, IV e VII, da Constituição Federal.
§ 2º Serão assinados prazos não inferiores a
dez dias para cumprimento das convocações, prestação de informações, atendimento às requisições
de documentos públicos e para a realização de diligências e perícias.
§ 3º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior ensejará a apuração da responsabilidade do infrator, na forma da Lei.
§ 4º Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso, reservado ou confidencial, identificados
com estas classificações, observar-se-á o prescrito
no § 52 do art. 98.
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TíTULO IV
Das Proposições
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 100. Proposição é toda matéria sujeita à dáliberação da Câmara.
§ 1º As proposições poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta
de fiscalização e controle.
§ 22 Toda proposição deverá ser redigida com
clareza, em termos explícitos e concisos, e apresentada em três vias, cuja destinação, para os projetos, é
a descrita no § 1Q do art. 111.
§ 32 Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado
na ementa, ou dele decorrente.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 111, DE 2000
(Dos Srs. José Dirceu e Paulo Delgado)
Cria o Grupo Parlamentar Brasil-Líbia.
(Ao Sr. Primeiro Vice-Presidente.)
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 111 Fica criado, como serviço de cooperação
interparlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil-Líbia.
Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será
composto por membros do Congresso Nacional que a
ele aderirem.
Art. 22 O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo seu
estatuto, a ser aprovado na primeira assembléia geral
ordinária, cujas disposições deverão respeitar a legislação em vigor, e atuará sem ônus para a Câmara dos
Deputados.
Art. 32 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação

TíTULO V
Da Apreciação das Proposições
CAPíTULO 11
Do Recebimento e da Distribuição
das Proposições
Art. 137. Toda proposição recebida pela Mesa
será numerada, datada, despachada às Comissões
competentes e publicada no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos, para serem distribuídos aos
Deputados, às Lideranças e Comissões.
*.Alterado para O"rlo da CAmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 12 Além do que estabelece o art. 125, a Presidência devolverá ao Autor qualquer proposição que:
I - não estiver devidamente formalizada e em
termos;
11 - versar matéria:
a) alheia à competência da Câmara;
b) evidentemente inconstitucional;
c) anti-regimental.
§ 211 Na hipótese do parágrafo anterior, poderá o
Autor da proposição recorrer ao Plenário, no prazo de
cinco sessões da publicação do despacho, ouvindose a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em igual prazo. Caso seja provido o recurso, a
proposição voltará à Presidência para o devido trâmite.

A Líbia, país situado no norte do continente africano, é um dos maiores exportadores mundiais de
petróleo e possui uma economia bastante diversificada para os padrões regionais.
No que se refere ao plano social, a Líbia, graças
aos investimentos realizados nas áreas da saúde e
da educação, possui o terceiro maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da África, segundo recente relatório da ONU.
Já no plano geopolítico, a Líbia é, sem dúvida,
uma das nações mais influentes no continente africano e no Oriente Médio, graças à grande projeção do
seu Chefe de Estado, Muammar Kadafi.
Apesar de tais fatores positivos, a líbia ainda está
lutando para romper o isolamento diplomático que a
manteve praticamente separada do concerto das nações, desde o início da década de 90. Com feito, as
pressões exercidas pejo governo norte-americano e o
mal esclarecido atentado cometido contra o jato da Panam em lockerbie levaram o Conselho de Segurança
das Nações Unidas a impor, em 1992, um pesado bloQueio aéreo, diplomático e comercial contra a líbia.
Entretanto, a partir de 1997 a Líbia conseguiu
paulatinamente sair do seu isolamento, em virtude,
principalmente, do apoio que obteve do Movimento
dos Países Não Alinhados e da Organização da Unidade Africana (OUA) à sua reivindicação de julgamento dos acusados do atentado de lockerbie em
país neutro, e não nos EUA ou no Reino Unido. No final de 1998, tal proposta foi aceita e os dois líbios
acusados pelo atentado foram extraditados para
Haia, Holanda, onde está ocorrendo o julgamento.
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Tal extradição possibilitou a suspensão do embargo da ON U e a volta da Líbia à comunidade inter_nacional.
-Contudo a normalização das relações diplomá.
,"
. .
tlca~, pohtlcas e come~clals leva algu':!1 tempo. Nesse
sentido, o presente projeto de ,res,ol.uçao, ao estabelec~r ~ ~rup? P~.rla~entar BraslllL~bla, poder~ dar ?ontrlbulçao Significativa para aproximar os dOIS palses.
Deve-se ressaltar que o potencial de cooperação entre Brasil e Líbia é vasto e pouco explorado, e poderá
dar frutos significativos nos planos comercial, econômico, turístico e tecnológico.
Assim sendo, conclamamos os nobres pares a
que acolham esta importante proposição.
Sala das Sessões, 10 de outubro de 2000. _ Deputado Paulo Del do _ Deputado José Dirceu.

ga

REPRESENTAÇÃO N2 9, DE 2000
(Do Sr. Roberto Massafera)
Representa perante a Comlssio de
Minàs e Energia contra atos da Compa·
nhia Paulista de Força e Luz - CPFL, si·
tuada no município de Campinas.
(Numere-se, publique-se e encaminhe-se à Comissão de Minas e Energia.)
Roberto Massafera, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador do RG n2 3.034.635 e do CPF n2
026.749.808-00, domiciliado no município de Araraquara, à rua Padre Duarte, n2 1.996, vem, respeitosamente,
à presença de Vossa Excelência, através de seus advo-

gados, propor a presente representação-denúncia em
caráter de urgência em desfavor da Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL, situada no município de campinas, na Rodovia Campinas Mogi-Mirim, Km 2,5, n2
1.755, CEP 13088-900, inscrita no CNPJ, sob o n2
3305019610001-88, nos termos da Lei n2 7.347, de 24
de julho de 1985, pelos motivos adiante aduzidos:
Após a privatização ocorrida no setor elétrico do
Estado de São Paulo, foram firmados contratos de
concessão, com os vencedores dos leilões realizados, onde estiveram especificados os compromissos
da concessionária para com os consumidores e a sociedade em geral.
Nos termos da legislação que rege ai espécie, os
serviços públicos já encontravam-se sujeitos aos
princípios da eficiência e do respeito devido aos con·
sumidores, até mesmo quando monopolizados e estatizados. Com a edição das Leis n2 8.987, de
13-2-95, nl! 9.427, de 26-12·96, cominadas com o CÓdigo de Defesa do Consumidor, Lei n2 8.078/90, evidenciou-se ainda mais o controle social necessário à
eficácia da própria teoria da'regulação econômica.
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Graças à existência desta Comissão de Minas e
Energia, é possível que a fiscalização do setor em defesa do consumidor torne-se possível de ser efetivada no
próprio s~i,? do Poder Legisia~ivo,. até mes~o para que
possa eXistir novas formas legislativa de aprimoramento
do necessário controle social sobre as concessões. É o
que se necessita no presente instante em que a concessão havida à CPFL desrespeita, pelo menos nesta
cidade, os mais legítimos direitos dos consumidores
araraquarenses. Na verdade esta soberana Comissão
pode, através destes efeitos danosos, questionar o próprio modelo de regulação adotado no Brasil.
Desde a privatização não houve um fato a favor
~o consumidor}odos foram rt7alizados n? !im e:specífiCO d~ obtençao de economl~s g~renclals, Visando
excl~~lyamente o aum~nto arbltr~no d?s lucros, agora dlngld?s ao setor pnvado, senao vejamos:
.
MUito recentemente, a CPFL tomou as seguJntes atitudt7s em 'Araraquara, entre tantos outros danosos à SOCiedade:
1. fechou-se o escritório de atendimento ao público, que existia na esquina da rua
Nove de Julho com a avenida São Paulo (c
consumidor somente é atendido em Campinas, quando neste escritório passavam miIhares de pessoas todos os meses);
2. fechou-se o Plantão de Manutenção
que existia na esquina da rua Maria Janazi Biagioni, com a Avenida XV de Novembro Oá se
tem notícia de consumidores que chegam a
passar mais de uma hora no telefone com
Campinas, a fim de reclamarem serviços de
urgência. Com a demissão dos servidores da
manutenção, os "apagões" que ocorrem com
freqüência têm o restabelecimento da energia
profundamente atrasado); e
3. fecharam o Escritório Regional de
Araraquara, para Projetos de Engenharia e
Atendimento, transferindo-o para o Município de Ribeirão Preto (os engenheiros locais, para simples protocolo de projetos modestos de energia elétrica, agora precisam
fazê-lo por meio de Sedex, inexistindo a
possibilidade de discussão do mesmo perante técnicos da CPFL).
Estes três aspectos bastam para demonstrar o
quanto esses atos da concessionária têm causado
prejufzos à coletividade de Araraquara, proporcionando-Ihe insegurança e desrespeito aos direitos
mínimos da população. Passemos à análise dos
principais aspectos da teoria da regulação hoje a lotada pelo Brasil e o quanto os princípios q~e a nortearam estão sendo desrespeitados pela CPFL
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Da "ineficiência" do Estado
"A concessão de serviços públicos, autorizada
pelo artigo 175 da Constituição e regulamentada pela
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. A gestão privada de serviços
públicos é aquela atividade onde o particular, por sua
conta e risco, assume, mediante concessão, a gestão
de um serviço de interesse coletivo (fiscalizado, organizado e orientado pelo órgão concedente ou um ente
regulador)". (José Carlos de Oliveira. Concessões e
Permissões de Serviços Públicos. p. 38).
Neste sentido, as concessão ou permissão têm.
a sua ineficiência gerencial do setor públiço e a dificuldade de novos investimentos por parte do Estado.
O Poder Público deve concentrar sua atuação em ati- .
vidades onde a iniciativa privada não atende a contento os anseios da coletividade na prestação de serviços de interesses coletivo.
Do Contrato da Concessionária
Em consonância com a lição sempre precisa
Hely Lopes Meirelles, concessão é: "a delegação contratual ou legal da execução de um serviço, na forma
autorizada e regulamentada pelo Executivo." Embora
continue a ter o caráter de serviço público é ele exerci~
do em nome e por conta de risco do concessionário.
Ainda, nesta esteira, Oswaldo Aranha Bandeira
de Mello fixa dois pontos característicos e capitais da
concessão: "Pelo fato de incumbir ao concessionário
a execução de um serviço público e, mais, deste aceitar tal incumbência, nasce desse ato jurídico - a co"'cessão de serviço público - direitos e obrigações recíprocos. Assim, cabe ao concessionário o direito de
executar o serviço, assegurada a seu favor uma equação financeira estabelecida por ocasião da outorgada
da concessão, e cabe ao concedente o direito de obrigar o concessionário a executar o serviço público no
interesse da coletividade, segundo organização e
funcionamento mais convenientes para se atingir tal
fim". (Natureza Jurídica da Concessão de Serviço PÚblico, Revista da Faculdade de Direito de Porto
Alegre, 1951, p.872-3).
Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo
Brasile'm, cit., p. 338 e s.) indica: "Nas relações com o
público o concessionário fica adstrito à observância
do rc ::lulamento e do contrato, que devem estabelecer
direitos e deveres também para os usuários, para defesa dos quais os dispõe o particular de todos os rneios judiciais comuns".
Ainda: "Toda concessão, portanto, fica submetida
a duas categorias de normas: as de natureza regula-

Outubro de 2000

mentar e as de ordem contratual. As primeiras disciplinam o modo e forma de prestação do serviço; as segundas fixam as condições da remuneração do concessionário; por isso, aquelas são denominadas leis do
serviço, e estas, cláusulas econômicas ou financeiras.
Como as leis, aquelas são alteráveis unilateralmente
pelo Poder Público segundo as exigências da comunidade; como cláusulas contratuais;' estas são fixas, só
podendo ser modificadas por acordo das partes".
Oportuno se torna dizer que, as dúvidas oriundas dos contratos de concessões, devem ser decididas contra o concessionário e em favor do público ou
do interesse público, tal é a regra universalmente ensinada em matéria de concessão, que alguém explo. ra, sobre coisa ou serviço público.
Dos Direitos e Obrigações dos Usuários
O art. 22 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, o denominado Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: "Os órgãos públicos, por si ou por
suas empresas, concessionárias, pérmissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quando essenciais, contínuos".
O seu parágrafo único reza qU?: "Nos casos de
descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-Ias e a reparar os danos causados,
na forma prevista neste Código".
A forma prevista pelo Código de Defesa do Consumidor é a da responsabilidade sem culpa, conforme disposto no seu art. 14, mas se aplica, acima de
tudo, no caso, o disposto no art. 37, § 6º, da Const,ituição Federal, que estabelece a responsabilidade 0fjetiva (sem culpa) do Poder Público e das pessoas Jurídicas de direito privado (portanto, concessionárias e
permissionárias de serviços públicos), pela teoria do
risco administrativo.
Quanto a esse aspecto, Ada Pellegrini Grinover et
alii, in Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 2 00.,
Rio de Janeiro, Forense Universitária, p. 111, asseveram:
"Por todo o exposto, parece razoável concluir
que, a partir do advento do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do Estado pelo funcionamento dos serviços públicos não decorre da falta mas
do fato do serviço público, ficando evidente que o legislador pátrio acolheu, iniluçlivelmente, a teoria do
risco administrativo] .defendida com denodo por Orozimbo, No,.,ato, Filadelto .Azevedo, Pedro Lessa, e
mais recentemente pelo festejado Aguiar Dias..."
E, por isso, os .mencionaClos autores concluem:
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"4 - Causas excludentes - Tenha-se presente,
por último, por força da remissão do parágrafo único
in fine, que se aplicam aos fornecimentos de serviços
as causas excludentes de responsabilidade ali prevista e já c9mentadas, a saber:
c
a}que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
b) a culpa exclusiva do consumidor ou de tercei"d
ro" (Código Brasileiro de Defesa do Consumi or,
cit., p. 111).
c) Essa responsabilidade, assim, emergirá "dos
danos causadores aos administradores quando Jncorrer nas práticas tão freqüentes, como as que 'decorrer da: paralisação dos serviços de transportE;!s coletivo; suspensão dos serviços de comunicação; interrupção do fornecimento de energia elétrica; olf:"" corte
no fornecimento de água à população" (Código BrasiJeiro de Defesa do Consumidor, cit., p.94).
Vale ratificàr, neste instante, a Lei nº 8.987/95,
que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, art. 6º, in verbis: "Toda concessão ou
permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no
respectivo contrato. Parágrafo 1º: Serviço adequado é
o que satisfaz as\condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Parágrafo 2º: A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.
O confronto de teses entre o art. 22 do COC, que
determina a continuidade dos serviços essenciais; e,
o art. 6º, § 3º, inc. 11, da Lei nº 8.987/95, que condiciona o princípio da continuidade ao interesse da coletividade demonstram que as concessionárias estão
obrigadas a fornecer serviços adequados... e, quanto
aos essenciais, contínuos.
Entretanto, não levam em consideração o inc. li,
§ 3º, do art. 6º da Lei nº 8.987/95, que disciplina a concessão de serviços públicos e dentre outras matérias
o serviço adequado. Do confronto entre estas duas
normas deverá advir o seguinte entendimento: A concessionária não poderá interromper o fornecimento
de serviços essenciais - água, energia elétrica, telefone, quando existir o interesse da coletividade.
Deve-se frisar ainda que a concessionária poderá ser responsabilizada por danos decorrentes da interrupção dos serviços essenciais - art. 22 do CDC e
37, § 6º da CF. E, ainda, o poder concedente poderá
aplicar as sanções estabelecidas na Lei nº 8.987/95,
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no contrato de concessão e nas normas regulamentares dos serviços concedidc;>s.
A norma Constitucional, art. 37, § 6º, prescreve
a responsabilidade do Poder Público e das pessoas
jurídicas de direito privado, nos seguintes termos, in
verbis: "As pessoas jurídicas de direito público e de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa quaIidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa". E o artigo 25 da Lei das Concessões nº
8.987/95: "Incumbe à concessionária a execução do
serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos
os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiro, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade".

(... )
A concessionária responde, subsidiária e pelo
mesmo fundamento, pelos prejuízos causados, provocados por terceiros, quando contratados para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou
complementares ao serviço concedido. "A responsabilidade do concessionário de serviço público, contra
terceiros, em decorrência do serviço, é extracontratuai e objetiva, na modalidade da Teoria do Risco Administrativo _ prescinde da demonstração da culpa. O
particular que sofrer prejuízo patrimonial, em razão
do serviço, deve comprovar a referibilidade; o nexo de
causalidade e o dano injustamente suportado. 11 (Oliveira, J. Carlos. Concessões e Permissões de Serviços Públicos. Bauru: Edipro, 1997).
A Teoria do Risco Administrativo, nos termos do
art. 22 e seu parágrafo único - COC -, quando os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias de serviços públicos se descuram da obrigação de prestar serviços adequados,
eficientes, seguros contínuos, serão compelidos a
cumpri-los e reparar os danos causados, na forma
prevista no Código. Tratando-se de reparação dos danos, responsabiliza as entidades públicas "na forma
prevista neste Código", o que significa, independentemente da existência de culpa, conforme estatui expressamente o art. 14 do COCo Razoável concluir que,
a partir do advento do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do Estado pelo funcionamento dos serviços públicos não decorre da falta mas do
fato do serviço público, ficando evidente que o legislador pátrio acolheu, ineludivelmente, a Teoria do Risco
Administrativo. Um indivíduo que seja lesado nos
seus direitos, como condição ou necessidade do bem
comum, segue-se que os efeitos de lesão, ou encar-
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gos de sua reparação, devem ser igualmente repartidos por toda a coletividade, isto é, satisfeitos pelo
Estado a fim de que, por este modo, se restabeleça o
equilíbrio da justiça cumulativa.'
A responsabilidade por danos envolvem a
União, os Estados, Municípios e as respectivas autarquias, fundações, sociedades de economia mista,
empresas públicas, inclusive as concessionárias ou
permissionárias de serviços públicos. Essas entidades são obrigadas a fornecer serviços adequados,
eficientes, selJuros e, quanto aos essenciais, contínuos. O ente público não se faltará a reparar os danos
causados aos administrados quando incorrer nas práticas, tão freqUentes, como as que decorrem da paraIisação dos serviços de transporte coletivo; suspensão dos serviços de comunicação; interrupção do fornecimento de energia el~trica, ou corte no fornecimento de água à populaçao.
Oportuno é ressaltar a Lei n12 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal. O
Capítulo 11, art. 611, parágrafos e incisos - Do Serviço
Adequado e, Capítulo 111- Dos Direitos e Obrigações
dos Usuários - art. 79- e incisos, prevêem, in verbis:
"CAPrrULO 11
Do Serviço Adequado
Art. &' Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes no respectivo contrato.
§ 12 Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade, cortesia na prestação e medicidade das tarifas.
§ 22 A atualidade compreende a modemidade das
técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação, bem corro a melhoria e expansão do serviço.

§ 311 Não se caracteriza como descontinuidade
do serviço a sua interrupção em situação de emer·
gência ou após prévio aviso, quando:
1- motivada por razões de ordem técnica ou de
segurança das instalações; e
11 - por inadimplemento do usuário, consideran·
do o interesse da coletividade.
CAPrTULO 111
Dos Direitos e Obrigações dos Usuários
"Art. 72 Sem prejuízo do disposto na Lei n2
8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários:
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I - receber serviço adequado;
11- receber do poder concedente e da concessionária infor~ações para a defesa de interesses individuais e coletivos;
III-obtere utilizar o serviço, comliberdadede.ascolha, observadas as nor~s do poder conced~n~e,
IV - I~var ~o co~heclme~to do Poder Publico e
da con~esslonárJa as IrregularJd~des de que tenham
conhecimento referente aos serviço prestado;
V - comunicar às autoridades competentes os
atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço;
VI - contribuir para a permanência das boas
condições dos bens públicos através dos quais lhes
são prestadas os serviços. "
Por meio da Lei nQ 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, a ANEEL (Agência Nacional de Energia
Elétrica) disciplina o regime das concessões de
serviços públicos de energia eléthca, e dá outras
providências. Neste sentido, uma'das atribuições,
contida no Capítulo I, é "celebrar e gerir os contratos de concessão ou de permissão ~de serviço público de energia elétrica, e concessão de uso de bem
público, expedir as autoridades, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante cOllvênios com órgãos estaduais,' as concessões e 'a prestação dos
serviços de energia elétrica" (art. 32 , inc. 111).
Diante de toda a legislação exposta, forçoso concluir que of) atos administrativos tomados pela atual diretoria da CPFL desrespeitam textualmente o artigo 61!
acima referido, pois a falta de atendimento adequado
ao público está evidenciada pela restrição de acesso
direto estando o consumidor limitado ao uso de ramal
telefônico em Campinas, com sobrecarga de ligações,
estando sempre ocupado, mesmo em se tratando de
assuntos urgentes, como queda de energia, acidentes,
queima de transformadores, assim por diante.
Não existem mais as equipes de manutenção
preventiva, que propiciavam cuidados técnicos preventivos de manutenção. Reduziu-se também as
equipes de atendimento de serviços de urgência na
cidade e região, em completo desrespeito à eficiência
exigida pelo Código de Defesa do Consumidor e legislação invocada. Os apagães que já se verificam
tendem a aumentar em tempo de atendimento e freqüência de ocorrência. É a lógica da redução dos custos em detrimento do consumidor.
Para especialistas da área, a situação é inaceitável, com reflexos 'danosos irreparáveis fi sociedade
araraquarense.
Diante de todo o exposto, requer-se, através da
presente representação, sejam tomadas todas as
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providências que Vossa Excelência vier a julgar necessárias, na defesa dos interesses dos araraquarenses e demais cidadãos paulistas, para que a sociedade não seja submetida a danos imprevisíveis e irreparáveis, relativos ao fornecimento de energia elétrica,
bem fundamental da própria existência cio povo, e na
defesa do sistema idealizado quando da concessão
havida.
Araraquara, 20 de setembro de 2000. - José
Welington Pinto, OAB nº 10.892 - Webert José Pinto de Souza e Silva, OAB n2 129.732.
PROCURAÇÃO
Roberto Massafera, brasileiro, casado, engenheiro
civil,
portador
do
RG
nº
3.034.635/SSP/SP e do CPF 026.749.808-00,
domiciliado em Araraquara, à Rua Padre Duarte,
nº 1.996, pelo presente instrumento de procuração, nomeia e constitu i seus açJvogados e procuradores os profissionais JOSE Welington Pinto,
brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob nº
10.892, e Webert José Pinto de Souza E Silva,
brasileiro, casádo, inscrito na OAB/SP sob no
129.732, ambos com escritório na cidade de Araraquara, à Rua Voluntários da Pátria, nº 1.738,
aos quais confere todos os poderes necessários
para o fiel cumprimento deste mandado, dando
tudo por bom, firme e valioso e de modo especial
para apresentar Representação junto à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados em desfavor de Companhia Paulista e Força
e luz - CPFL.
Araraquara, 20 de setembro de 2000. - Roberto
Massafera.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Of. 254/2000
Brasília, 5 de outubro de 2000
ExmoSr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente
Solicito a V. Exa., nos termos regimentais, autorizar as providências necessárias para a publicação e
numeração da Representação anexa, encaminhada a
esta Comissão de Minas e Energia.
Na oportunidade, apresento a V. Exa. meus protestos de consideração e apreço. - Luiz Antonio Fleury
Filho, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais
Art. 62 São direitos sociais a educação, a saúde,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.
* Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nQ
26, de 14-2-00.

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
1- relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
11- seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
111 - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à 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 mínimo, para os que percebem remuneração variável;
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VIII- décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
IX - remuneração do trabalho noturno superior
à do diurno;
X - proteção do salário na forma da lei, constitl,lindo crime sua retenção dolosa;
XI- participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido
em lei;
XII - salário-famOia pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
* Inciso XII com redação dada pela Emenda Constitucional
Q
n 20, de 15-12-1998.
d t b Ih
IN'
XIII - d uraçao o ra a o norma nao supenor a
d'á
.
t
t
. fa.
h
OitO oras I nas e quaren a e qua ro semanaiS,
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 reaIizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI- remuneração do serviço extraordinário superiar, 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 ê. gestante, sem prejuízo do emprego 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 atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade
em creches e pré-escolas;
XXVI- reconhecimento das convenções e acor'..dÇ,8 coletivos de trabalho;
XXVII- proteção em face da automação, na formada lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de..t@balho, a
cargo do empregador, sem excluir a indenização a qué~1
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
N
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XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das
relações de trabalho, com prazo prescricional de:
a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o Iimite de dois anos após a extinção do contrato;
b) até dois anos após a extinção do contrato,
para o trabalhador rural;
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 trabalhador portador de deficiência;
XXXII _ proibição de distinção entre trabalho
. t I t I
t
f'"
manua,I té'
CnlCO e In e ec ua ou en re os pro IsslonalS
t'
respec IVOS;
. .
. XXXIII- prOlblçao de trabalho ~oturno, pengoso
ou Insalubre a menores de 18 (dezo!to) e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezessel~) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
N

•

* Inciso XXXIII com redação dada pela Emenda ConstittJcjonaI nQ 20, de 15-12-1998.

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabaIhador 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.
.
TrTULO 11I

Da Organização do Estado
CAPrTULO 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 princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
onal

n

* Artigo, caplAt com redação dada pela Emenda Constituci19, de 4-6-19Q8.

Q

§ S'I As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado preatadQms de serviços públicos responderão pelos danos quaAeUS agentes, nessa qualidade,
causarem a tercGifc&, IISegurado o direito de regresso
contra o responsávelru casos de dolo ou culpa.

....................................................................................
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LEI N1l7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985
Disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (vetado) e dá
outras providências.
Art. 12 Regem-se pelas disposições desta Lei,
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:
* Artigo, caput, com redação dada pela Lei nll 8.884, de
11-6-1994.

1- ao meio ambiente;
11- ao consumidor;
11I - a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;
* Item acrescentado pela Lei nll 8.078, de 11 de setembro

de 1990.

V - por infração da
ordem econômica e da ecoI
nomia popular;
V - por infração da ordem econômica.
* Inciso V acrescido pela Lei nll 8.884, de 11-6-1994.
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1- motivada por razões de ordem técnica ou de
segurança das instalações; e
11- por inadimplemento do usuário, considerado
o interesse da coletividade.

CAPíTULO VI
Do Contrato de Concessão
Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do
serviço concedido, cabendo-Ihe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou
a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão
competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
§ 1Q Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com
terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,
acessórias ou'complementares ao serviço concedido,
bem corno a implementação de projetos associados.
§ 22 Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o
poder concedente.
§ 32 A execução das atividades contratadas com
terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido.

LEI N1l8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre O Regime de Concessão e Permissão da Prestação de serviços
Públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.

LEI N!l9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime
das concessões de serviços públicos de
energia elétrica e dá outras providências.

CAP[TULO 11
Do Serviço Adequado

CAP[TULO I
Das At-:ibuições e da Organização

Art. 62 Toda concessão ou permissão pressupõe
a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta
Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 12 Serviço adequado é 9que satisfaz as condições de regularidade, continuIdade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
§ 20 A atualidade compreende. a modernidade das
técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem corno a melhoria e expansão do serviço.
§ 32 Não se caracteriza como descontinuidade
do, serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quandà:

Art. 3º Além das incumbências prescritas nos
artigos 29 e 30 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, aplicáveis aos serviços de energia elétrica,
compete especialmente à Aneel:
.1 - implementar as políticas e diretrizes do Governo Federal para a exploração da energia elétrica e
o aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei nQ 9.074,
de 7 de julho de 1995;
\I - promover as licitações destinadas à contratação de concessionárias de serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica
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e para a outorga de concessão para aproveitamento
* Inciso X acrescido pela Lei n 9.648, de 27-5-1998.
de potenciais hidráulicos;
Parágrafo único. No exercício da competência
111 - definir o aproveitamento ótimo de que traprevista nos incisos VIII e IX, a Aneel deverá articutam os §§ 212 e 3 ll do art. 512 da Lei nQ 9.074, de 7 de jular-se com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça.
lho de 1995;
Q
IV - celebrar e gerir os contratos de concessão ou
* Parágrafo único acrescido pela Lei n 9.648, de

de permissão de serviços públicos de energia elétrica,
de concessão de uso de bem público, expedir as autorizações, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante
convênios com órgãos estaduais, as concessões e a
prestação dos serviços de energia elétrica;
V dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores independentes e autoprodutores,
bem como entre esses agentes e seus consumidores;
VI - fixar os critérios para cálculo do preço de
transporte de que trata o § 62 do art. 15 da Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995, e arbitrar seus valores
nos casos de negociação frustrada entre os agentes
envolvidos;
VII- articular com o órgão regulador do setor de
combustíveis fósseis e gás natural os critérios para fixação dos preços de transporte desses combustíveis,
quando destinados à geração de energia elétrica, e
para arbitramento de seus valores, nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos.
VIII- estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os agentes e a impedir a concentração econômica nos serviços e atividades de energia elétrica, restrições, limites ou condições para empresas, grupos empresariais e acionistas, quanto à
obtenção e transferência de concessões, permissões
e autorizações, à concentração societária e à realização de negócios entre si;
* Inciso VIII acrescido pela Lei nll 9.648, de

27-5-1998.
IX - zelar pelo cumprimento da legislação de
defesa da concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de
energia elétrica;

27-5-1998.

LEI NR 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
TíTULO I

Dos Direitos do Consumidor

CAPíTULO 111

Dos Direitos Básicos do Consumidor
Art. 7 12 Os direitos previstos neste Código não
excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da
legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes,
bem como dos que derivem dos princfpios gerais do
direito, analogia, costumes e eqüidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação
dos danos previstos nas normas de consumo.
CAPíTULO IV

Da Qualidade de Produtos e Serviços,
da Prevençíio e da Reparaçíio dos Danos

Seção 11

Da Flesponsabilidade pelo Fato do Produto
e do Serviço

* Inciso IX acrescido pela Lei n\29.648, de 27-5-1998.

X - fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica,
observado o limite, por infração, de 2% (dois por cento) do faturamento, ou do valor estimado da energia
produzida nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos doze meses
anteriores à lavratura do auto de infração ou estimados para um período de doze meses caso o infrator
não esteja em operação ou esteja operando por um
perfodo inferior a doze meses.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.

§ 1li O serviço é defeituoso quando não fornece
a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
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modo de seu fornecimento;
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 11 - o resultado e os riscos que razoavelmente
Concedo a palavra ao nobre Deputado Gerson Gabri-dele se esperam;
elli, autor da proposição desta. sessão solene.
111 -oa época .em q~e f?i forn:cido..
O SR. GERSON GABRIELLI (PFL-BA. Sem re§ 2-_O serviço n~o ~ conSiderado defeituoso
visão do orador.) - Gostaria de dar graças a Deus por,
pela adoça0 de novas tecnlcas. .
_
nesta manhã especial no Congresso Nacional, sau2
§ 3 O fornecedor de serviços só nao será resdar o Presidente desta sessão solene Severino Caponsabilizado quando provar:.
..
valcanti, meus queridos amigos que' honram esta
. .1 - que, tendo prestado o serviço, o defeito IneCasa com sua presença, todos os líderes e Presiden. .
tes de associações e federações do comércio, reprex/ste,
11- a culpa exclusiva do consumidor ou de tereesentantes do Sebrae, da Abase e de Ministérios.
iro.
Vivemos um momento muito especial no Con§ 42 A responsabilidade pessoal dos profissiogresso
Nacional. Cerca de uma década de lutas emnais liberais será apurada mediante a verificação de
preendidas
pelas confederações e pelas entidades
culpa.
representativas do setor proáutivo levaram-nos a sonhar com o Estatuto da Microempresa e da Empresa
Seção 111
de Pequeno Porte. Este sonho - retemperado pela
Da Responsabilidade por Vício do Produto
nossa chegada ao Congresso Nacional, representanedoServiço
do milhares de micro e pequenos empresários -, com
a estratégica parceria dos Parlamentares desta Casa
Art. 22. 05 órgãos públicos, por si ou suas eme o apoio do Palácio do Planalto e do Ministério do
presas, concessionárias, permissionárias ou sob
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, perqualquer outra forma. de empreendimento, são obrimitiu a aprovação desse estatuto. Foi um trabalho feigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seto a muitas mãos, em que foi fundamental o apoio do
guros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Sebrae.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento,
No dia 5 de outubro do ano passado, além de
total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
consagrar o Estatuto da Microempresa e da Empresa
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-Ias e
de Pequeno Porte, celebramos juntos, nesta Casa, o
a reparar os danos causados, na forma prevista neste
Projeto Brasil Empreendedor e a primeira versão do
Código.
REFIS - Progr~ma de Recuperação Fiscal. Houve
muita luta e trabalho para que conseguíssemos alcançaLE!~ses opj~tivos. A realidade do micro e pequeno empresário do Brasil é de dificuldades, que espeo SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) ramos sejam superadas ao longo dos próximos anos.
Finda a leitura do expediente, passa-se à
Devemos ser heróis da resistência para sermos lojisIV - HOMENAGEM
tas, empresários ou comerciantes no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) A realidade que levou à aprovação do Estatuto
Esta sessão, requerida pelo nobre Deputado Gerson
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
Grabrielli, tem por finalidade homenagear o Dia Nacido Refis e do Projeto Brasil Empreendedor nos faz reonal da Micro e Pequena Empresa.
fletir sobre a importância dos quatro milhões e meio
de micro e pequenos empresários que empregam
Convido para compor a Mesa o Sr. Vinicius Lumcerca
de 15 milhões de pessoas no território nacional.
mertz Silva, Diretor-Técnico do Sebrae Nacional; o Sr.
Jacinto Lúcio Borges, Presidente da Federação CoLembre-se, caro Paulo Vieira, de que conversámerciai de Dirigentes Lojistas de Goiânia; o Sr. Sílvio
vamos com o Vinícius Lummertz sobre a realidade
Cunha, Presidente da Câmara DWgentes Lojista do
dramática dos empresários que deviam ao Tesouro
Rio de Janeiro; o Sr. Antonio Lomanto Netto,
Nacional. Recebíamos, em nossos gabinetes, repreVice-Presidente da Associação Brasileira do Sebrae
sentantes do setor que relatavam as dificuldades quaEstadual; a Sra. Márcia Martins Alves, Diretora do Dese insuperáveis dos micro e pequenos empresários,
partamento de Micro, Pequ~na e ,Média Empresa do
que mal podiam trabalhar nas suas empresas. As díMinistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
vidas estavam fazendo com que eles não tivessem
acesso
ao Sistema Financeiro Nacional. Muitos deles
Exterior, e o Sr. Paulo Vieira Souza, Assessor Especiestavam sem talão de cheques, não podiam operar
al da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Outubro de 2000
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com os bancos e sentiam-se humilhados e discriminados pelo Sistema Financeiro; e, mais do que isso,
eram constrangidos em suas empresas, em seus lares, com a visita de oficiais de Justiça, que lhes informavam sobre a penhora de seus bens e, com isso, sepultando seus sonhos.
Esse constrangimento, vivido por milhares de
empresários no Brasil, fez com que a Subcomissão
Permanente de Política Industrial e Comercial, que
presidimos nesta Casa, elaborasse um documento.
Recorremos ao ,Presidente Fernando Henrique Cardoso, que demonstrou sensibilidade e se comprometeu a fazer a reversão do difícil quadro das micro e pequenas empresas.
O Sr. José Genoíno - Concede-me V. Exa. um
aparte?
.
O SR. GERSON GABRIELLI - Ouço com prazer V. Exa.

O Sr. José Genoíno - Bela coincidência, Deputado Gerson Gabrielli! Acabo de chegar de São
Paulo e faço este aparte para homenagear as micro e pequenas empresas e V.Exa. que, no Congresso Nacional, tem sido um líder, um batalhador,
um articulador na defesa das micro e pequenas
empresas. E, fora do Congresso Nacional, V.Exa.
também é uma referência, uma liderança. Tive a
oportunidade de participar com V.Exa. do Encontro
Latino-Americano de Dirigentes Lojistas, e eis que
hoje V.Exa. traz à tona um tema da maior importância para se pensar no futuro deste País, na luta
contra o desemprego e em uma saída econômica
para o Brasil. As micro e pequenas empresas representam uma força incrível, uma extensão fantástica por este Brasil afora, por onde andamos.
Tive a oportunidade de participar de vários encontros e de vários debates. Encontramos grande
quantidade de pessoas com otimismo e confiança.
O trabalho que V.Exa. realizou no Congresso Nacional foi fundamental para tirar a micro e a pequena
empresa do sufoco - digo até que estavam se afogando, estavam morrendo. Porém, é necessário
que se faça muito mais, principalmente que haja
uma política econômica que trate a micro e pequena empresa não como um quebra-galho, um acessório, mas como o centro de uma política de desenvolvimento do País. Parabéns, Deputado Gerson Gabrielli! Todos nesta Casa lhe respeitam, porque V.Exa. defende uma causa, um objetivo e tem
uma força fantástica dentro e fora do Congresso
Nacional, uma vez que levanta uma bandeira para
se pensar no futuro deste País.
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O SR. GERSON GABRIELLI - Agradeço ao
Deputado José Genoíno a intervenção. V.Exa., nobre
Deputado, é um líder, um referencial nesta Casa. Ser
pequeno empresário é recomeçar sempre. Os jornais
noticiaram que, em São Paulo, caro Deputado José
Genoíno, o nosso amigo Girsz Aronson, aos 83 anos,
dep~is ~e passar por dificuldades, ~o long;> de mais
de cmq~e~ta anos como em~resano, esta voltando
ao co~erclo num espaço de ~I~te metros.q~adrados.
Ser ~Icro epequeno empresan~ n,o Brasl.1 e rec~meçar, ~ acre~ltar, é .retemperar a.fe, e acredItar ~als no
BraSIl - mUito mais do que mUita gente acredita.
No próximo dia 9, faremos a avaliação deste ano
e lançaremos a segunda etapa do Projeto Brasil
Em~r~endedor, co~templando iniciativas de n?vos
negocias e a geraçao de emprego e,renda. No dia 23
de novembro, lançaremos a versão do Projeto Empreendedor para o turismo.
,
.
Percebemos que esta Casa e o Pais conspiram
a favor da micro e pequena empresa. E fica difícil imaginar o Brasil, a pequena e a microempresa sem o
SEBRAE. É por isso que essa c9nspiração nacional a
favor da micro e pequena empresa vem dando resultados extraordinários de curto, médio e longo prazo.
Nesta manhã, eu gostaria de fazer uma referência muito importante ao papel das pequenas e microempresas e de seus líderes na retomada do desenvolvimento do nosso País. Ao longo de uma década, o
Governo Central vem fazendo macroeconomia num
País de pequenos e microempresários. Estamos esperando, há mais de uma década, a retomada do desenvolvimento. Sinalizações foram dadas: crescemos
a taxas de 4%, 5%, 6%. Ainda neste ano, principalmente nos meses de setembro e outubro, o comércio
brasileiro amarga resultados ruins no seu desempenho. O noticiário proclama que a indústria nacional
vem crescendo. Um observador mais atento, ao decodificar essas informações, percebe que as empresas
nacionais crescem - as empresas nacionais que têm
sócios estrangeiros, empresas multinacionais que
compraram empresas nacionais quebradas, falidas.
Há um crescimento no Brasil, graças a Deus, pontual
das empresas multinacionais, porque as microempresas, as empresas de pequeno e médio porte nacionais ainda vivem o drama de ver. o Sistema Financeiro
Nacional desacostumado a emprestar dinheiro a empresário, à pequena empresal Criaram até um comitê
com três, às vezes quatro, gerentes de ba]lco paJa ver
quem é que diz "não" primeiro. Graças ao projeto Brasil Empreendedor, que vem quebrando paradigmas,
que vem forçando uma aculturação desse sistema,
forçando a criação da visão estratégica de que por
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meio das pequenas e microempresas serão gerados
os empregos de que o Brasil precisa, será expurgada
da face nacional a violência, fruto do desemprego, da
falta de perspe~tiva do nosso povo.
Peço, nesta manhã, aos Ministros do Governo
Fernando Henrique Cardoso que continuem investindo nas pequenas e microempresas. Este é o melhor
investimento para o País, porque esses extraordinários e~presários continuam lutando e acreditando no
BrasIl.
Os projetos Refis e Brasil Empreendedor e o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
têm sido acompanhados pelas Comissões desta Casa
e precisam ser aperfeiçoados e adequados à realidade
mutante do País. Mas são hoje instrumentos imprescindíveis para se fazer o upgrade deste momento de dificuldade para o momento de esperança.
Esperamos que isso aconteça no ano que vem,
quando esta Casa finalmente discutirá a reforma tributária e fiscal, como sempre quis. Mas ocorre que
enfrentamos a resistência dos Ministros da área econômica, que pretendiam vencer esta fase do Acordo
com o F M I . '
Esperamos que no ano que vem as empresas,
equacionadas com os sistemas que criamos juntos
- Sebrae, Governo brasileiro e Parlamento -, possam estar inseridas no contexto da reforma tributária e fiscal. Aí, sim, poderemos sonhar com um Brasi! diferente!
Resta-nos agradecer às pessoas que prestigiam este evento - lideranças, representantes do Governo, do Sebrae e lojistas do Brasil- e dizer que, enquanto estivermos aqui, enquanto Deus nos der vida
e saúde, iremos trabalhar em prol das pequenas e microempresas do Brasil e em prol do Sebrae.
Ainda neste ano estaremos trabalhando bastante com um grupo ;uprapartidário pela desoneração da folha de pagamento. Este talvez seja o maior
desafio desta Casa: iniciar o próximo ano com a perspectiva de considerável redução dos encargos sociais. Já avançamos muito nessa direção, caro Presidente Severino Cavalcanti, até porque os partidos da
base do Governo e os da Oposição entenderam nossa sinalização de que não queremos suprimir conquistas dos trabalhadores. Muito pelo contrário, queremos manter esses ganhos sociais. Queremos exatamente desonerar a folha de pagamento e transferir
os ganhos para o salário do trabalhador, para que ele
possa consumir, aquecer a cadeia produtiva, fazer o
Brasil crescer e, por meio das pequenas e microempresas, gerar os empregos de que tanto precisamos.
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Que Deus abençoe este Parlamento, em especial os Parlamentares desta Casa que têm sido sensíveis ao nosso clamor em favor das pequenas e microempresas! Que Deus abençoe o Brasil!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Concedo a palavra ao nobre Deputado Custódio Mattos, pelo PSDB, pelo tempo de sete minutos.
O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Membros
da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores,
poucas idéias encontram ressonância tão universal na
sociedade brasileira quanto a necessidade de atenção
e apoio às pequenas e microempresas. Líderes empresariais, candidatos a mandatos eletivos e a opinião pública em geral manifestam aguda consciência do papel
econômico e social dessas empresas.
Sempre foi extremamente importante o papel
das microempresas e empresas de pequeno porte na
capilarização do desenvolvimento e, principalmente,
na absorção de mão-de-obra, já que as empresas de
maior porte tendem à utilização de tecnologias mais
intensivas de capital, além de se concentrarem tipicamente nos maiores centros.
Entretanto, no contexto da globalização e da extraordinária concentração econômica que as acompanha, tal papel ganha extraordinária relevância.
Está cada vez mais claro que os governos, especiaimente os dos países periféricos aos centros de poder
econômico, têm .q~e ter.uma política ativa de emprego,
sob pena, de ~S_slstlrem, Indefesos, ao crescente process~ de destrUlçao dos postos de trabalho, c~m co.nsequente agravamento da pobreza e da exclusao social.
Mas, se é verdade que é universal o discurso da
prioridade da atenção à pequena empresa, não é menos verdadeiro que esse discurso quase sempre não
passou da retórica e não virou ação concreta.
Felizmente para a sociedade brasileira, esse distanci~mento entre retórica e p~tica, no caso das ~~enas e
microempresas, começou há pouco tempo a modificar-se.
O trabalho contínuo e heróico de lideranças empresariais, de representantes do setor no Congresso
e a ação do Governo Fernando Henrique Cardoso
frutificam em atos concretos que anunciam novo tempo na vida do setor.
Começamos pelo Estatuto da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte. Depois de anos de luta,
pela primeira vez essas empresas viram reunidas,
num só instrumento legal, complementado pela instituição do SIMPLES, medidas tendentes a redimir o
setor do abandono e da obscu ridade.
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Fruto do trabalho conjunto de muitas instituições e pessoas, tecido com habilidade política e
tendo mantida a relevância extraordinária de seu
conteúdo, o Estatuto, cujo texto final tive a honra de
apresentar como Relator de substitutivo, é verdadeira alforria das micro e pequenas empresas no Bra- .
sil, não somente pelos avanços que propiciou, sobretudo pela sua própria existência, que é o atestado público do reconhecimento da sociedade, que
consolidou, em instrumento legal, o tratamento preferencial que se quer dar às micro e pequenas empresas, conforme mandamento constitucional.

o Estatuto foi aprovado por unanimidade na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal e retrata a importância que o Parlamento brasileiro dá à
matéria.
Baseado em projeto original do ilustre Senador
José Sarney, o substitutivo foi elaborado em permanente articulação com técnicos do Poder Executivo,
especialmente do Ministério da Indústria, Comércio
e Desenvolvimento, sempre com a preocupação de
reunir relevância com viabilidade. Com segura orientação das lideranças da Casa, a partir do nosso Presidente, Michel Temer, os Deputados que mais colaboraram com o Relator, em destaque, Gerson Gabrielli, Augusto Nardes, Carlito Merss e tantos outros
de todos os partidos sabiam que nossa melhor arma
para avançar seria o diálogo. Sabemos também que
ainda há muito a fazer. Mas nos conforta o reconhecimento de que este setor e a sociedade conseguiram importantes conquistas em campos concretos,
tais como: simplificação administrativa, maior acesso ao crédito, apoio para desenvolvimento gerencial
e tecnológico, além de benefícios específicos em relação às compras governamentais, acesso ao juizado especial e benefícios para exportação de produtos.
O Executivo, por sua vez, cumpriu os compromissos assumidos no transcorrer da discussão do
Estatuto. No mesmo dia de sua promulgação, o Presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou o Programa Brasil Empreendedor, um conjunto de iniciativas que visa facilitar o acesso ao crédito para as micro
e pequenas empresas, abrindo também uma linha de
crédito de R$8 bilhões.
O Programa, que foi e continua sendo grande
sucesso, ultrapassou as metas originais, tendo realizado mais de um milhão de operações, num total de
R$8,6 milhões aplicados até último mês de agosto, a
ponto de o Presidente estar prestes a divulgar sua segunda etapa no inrcio de novembro.
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Da mesma forma, o Ministro Alcides Tápias tem
sido grande aliado na luta para transformar a micro e
pequena empresa em grandes parceiros da nova etapa
do desenvolvimento nacional. Além de providenciar o
regulamento do Estatuto, o Ministro acaba de ultimar as
providências para instalar o Fórum Permanente da Micro e Empresa de Pequeno Porte no âmbito do Estatuto,
com o objetivo de que se transforme em centro de discussões permanentes e de recebimento de sugestões
que visem a aperfeiçoar o próprio Estatuto no sentido
de gerar novas iniciativas de apoio ao setor.
Participei de eventos e de debates com micro e pequenos empresários em diferentes Estados. Apesar da
natural desconfiança de quem já sofreu tantas decepções,
constato que foram renovadas as suas esperanças.
Nesses encontros, tenho sustentado que estamos no início de novo ciclo de desenvolvimento, em
que é requisito essencial o sucesso dos programas
de apoio à pequena empresa.
O desenvolvimento sustentado do Brasil dependerá nos próximos anos certamente do crescimento
das exportações e da geração de empregos. Os dois
objetivos só poderão ser alcançados com um salto de
crescimento, com um salto de qualidade do nosso
parque de micro e pequenas empresas.
Assim, o esforço nacional que se inicia para
apoiar o micro e pequeno empresário, muito além
de justo reconhecimento da grandiosidade do seu
papel na nossa sociedade, é imprescindível para
que o Brasil ultrapasse as atuais dificuldades econômicas e sociais e lance raízes fortes para um desenvolvimento estável e equilibrado socialmente.
Por isso, neste momento muito especial, em
que muito justamente se exalta a micro e a pequena
empresa brasileira, é oportuno apelar às entidades
representativas dos micro e pequenQs empresários
para que continuem se organizando e: lutando, como
sempre fizeram, para que o trabalho iniciado não se
detenha, ao contrário, que se aprofunde.
Nesta Casa, os dirigentes das entidades e os
micro e pequenos empresários sabem que contam
com apoio unânime e entusiasmado nessa tarefa.
Estaremos sempre a postos, quando o assunto for o
interesse nacional, e nada é de maior interesse nacional do que microempresas e pequenas empresas
fortes, dinâmicas e construtivas.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Com satisfação, registro a presença do Sr. Newton de
Castro, Superintendente do Sebrae do DF; do Sr.
José Guilherme Barbosa Ribeiro, Diretor Superinten-
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dente do Sebrae de Mato Grosso; Sr. Salomão Gawe.ndo, Vice-Presidente da Brasil Confederação Latino-Americana do Comércio Lojista; do Sr. Walter Jordão Boscarino, Presidente da Câmara dos Dirigentes
Lojistas de Nova Iguaçu; do Sr. José Luiz V. Pascoal,
Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Eunício
Oliveira, pelo PMDB. S.Exa. dispõe de sete minutos.
Aproveito a oportunidade para convidar o Deputado Gerson Gabrielli para assumir a Presidência. Por
motivos estranhos à minha vontade, terei de me ausentar, mas, com certeza, haverá uma salva de palmas. (Palmas.)
o Sr. Severino Cavalcanti, 2E Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidêncf9, que
é ocupada pelo Sr. Gerson Gabrielli, § 2E do
artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eunício Oliveira, pelo
PMDB.
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB-CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, as pequenas e microempresas têm sido apontadas como a grande esperança
para o equilíbrio das contas internas, econômicas e
sociais. Pode-se questionar a propriedade desta
afirmação, mas basta constatar que elas constituem
97% dos estabelecimentos industriais e comerciais
no País, contra 2% de médio porte e 1% de grande
porte.
As pequenas e microempresas respondem
pela geração de 42% dos postos de trabalho e por
25% de toda a produção nacional. Eis razão por demais eloqüente para que se criem mecanismos de
estímulo ao crescimento e fortalecimento de setor
tão importante da economia brasileira.
A falência do Estado, o recrudescimento da
recessão e a conseqüente retração na oferta de emprego ~streitaram os horizontes de milhões de brasileiro~ A alternativa que se lhes impôs foi a de trabaIhar '~or conta própria, em qualquer ramo que lhes
propiciasse suprir suas necessidades básicas.
A formação de grandes empresas, mesmo
indústrias, tornou-se tecnicamente inviável, tanto
para as autoridades públicas, que precisam investir
maciçamente em infra-estrutura, quanto para os empresários, que necessitam de verdadeira fortuna
para patrocinar o capital de giro ou para dar garantias em empréstimos ou financiamentos.
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O Governo Federal, por sua vez, comprometi- ,
do com a busca do pleno desenvolvimento socioeconômico da Nação, voltou sua atenção para o uso de
instrumentos capazes de fazer da pequena empresa
verdadeiro mecanismo gerador de emprego e renda.
Assim foi que se chegou ao Programa Brasil
Empreendedor, cuja concepção baseou-se em cinco
eixos: a divulgação, relativa ao lançamento oficial do
Programa, no ano passado, em evento de âmbito nacional e em campanha junto à mídia; a promoção, relativa à divulgação direta por agentes empresariais
em reuniões, visitas, palestras e outras inserções estruturadas junto a associações de classe, organizações comunitárias e entidades empresariais; a capacitação, com respeito à qualificação do empreendedor nos aspectos referentes à gestão empresarial e
tecnológica; e o crédito, concernente ao aporte de recursos financeiros para investimento fixo e modernização de empreendimentos que apresentem viabilidade econômica e financeira; por último, a assessoria
empresarial, que visa a possibilitar aos empreendedores aprofundamento nas questões relativas à gestão, produção e mercado.
Reitere-se, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que a estratégia de implantação da proposta passa
necessariamente pelo estabelecimento de parcerias
entre os órgãos governamentais e outros organismos
atuantes na capacitação de agentes produtivos.
O Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa - SEBRAE, através de suas unidades espalhadas em todo o território brasileiro, destaca-se no capitanear o oferecimento de capacitação
gerencial, assessoria técnica e acesso ao crédito a
empreendedores e pequenos empresários.
A entidade, juntamente com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o
Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e a Caixa
Econômica Federal, está dando corpo ao Brasil
Empreendedor, programa pioneiro no Brasil em reunir
as instituições financeiras oficiais brasileiras, com recursos da ordem de R$8 bilhões.
A aprovação do Estatuto da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, objeto da Lei nº
9.841, de 1999, que teve a colaboração efetiva do
nosso querido companheiro Gerson Gabrielli, que
preside a sessão neste momento, ao regular o tratamento jurídico diferenciado e simplificado previsto na
Constituição Federal, deu àquelas empresas condições de crescimento em tempos de ferrenha competitividade comercial, estimulada pelo fenômeno da globalização econômica brasileira.
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Celebrar o Dia Nacional da Micro e Pequena
Empresa é, pois, oportunidade para enaltecer a atuação do Governo Federal em prol de segmento gerador de grande riqueza para o País e, mais importante,
de oportunidades para o cidadão.
Fiz esta manifestação em nome do meu partido, o PMDB, e como Presidente da Federação do Comércio de Brasília.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Com
a palav~
nobre Dep~tado João Coser, pelo PT.
S.Exa. dlspoe de sete minutos.
o SR. JOÃO COSER (PT-ES. Pronuncia o seQuinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputado Gerson
Gabrielli, a quem cumprimento por ter sido o autor do
requerimento para a realização desta sessão; demais
membros da Mesa; Sras. e Srs. Deputados, senhoras
e senhores empresários, é um prazer para nós falar
em nome do Partido dos Trabalhadores nesta sessão
de homenagem ao Dia Nacional da Micro e Pequena
Empresa.
O Brasil, nestes últimos anos, passou por profundas mudanças na sua estrutura econômica, como
resultado, de um lado, das transformações no cenário
mundial e de outro da política econômica do Governo Feder~1
'
't
t xt d
d
É nes e con e o e mu anças que as pequed '
t
.
nas e mICroempresas empreen em um movlmen o
pela aprovação do novo Estatuto e por modificações
na política fiscal e de crédito. Pode-se dizer que, se
até o momento ainda não alcançamos todos os objetivos, o movimento obteve o reconhecimento da importância das pequenas e microempresas para o desenvolvimento nacional e para a geração e manutenção
de empregos.
A aprovação da Lei nl! 9.841/99 e a criação de
programas oficiais específicos para as pequenas e
microempresas, a exemplo do Programa Brasil
Empreendedor, em suas etapas lançado quando da
promulgação do novo Estatuto, podem ser consideradas vitórias importantes.
Esse programa, segundo o Governo, tem como
objetivo estimular o desenvolvimento das pequenas,
médias e microempresas, para promover a geração e
a manutenção de 3 milhões de postos de trabalho e
elevar o nível de capacitação empresarial de cerca de
2,3 milhões de empreendedores em todo o País.
O Governo parte de duas premissas: a primeira,
de que um dos principais problemas das pequenas e
microempresas é o alto índice de mortalidade, e que
este fator está associado à falta de capacitação - por
isso, uma das metas é capacitar 2,3 milhões de em-
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preendedores; a segunda, de que o problema não
consiste na falta de linha de crédito, mas nas condições de acesso dos pequenos e microempresários às
já existentes.
Propõe-se então como metas desburocratizar o
processo, reduzir as exigências, oferecer mais garantias aos agentes financeiros e possibilitar a contratação de 1,1 milhão de operações de crédito, com prazo
máximo de vinte e um dias para a análise de cada
proposta.
Gostaria de analisar as duas premissas básicas
do Governo para depois fazer algumas considerações.
, .
.,
~er~a~ente o alto Indlce de mortahdad.e e um
dos pnnclpals probl?mas ~as pequenas e mlc~oempresas. N? e~tanto, ISS? nao s~ deve somente a falta
d~ capaclta?ao. P~sqUlsa realizada pelo Sebrae d~e
Minas GeraiS, publicada pelo Departamento Economico da Confederação Nacional do Comércio, revela
a~ seguintes causas de mort~lidade ?as pequenas e
mlcr~em~~esas: !a~ta de capital, ~e ;Iro, :~,3%; fa~a
de ch:n~ ,21 ~1 ~, ca~ga t!lb~tana,o 7,5 Yo, reces~ao
e~onom((;,a, 14 Yo; madl mplencla, 12 ~o; e a ~oncorrenCI~, 10,5 Yo. ?e lev~rmo~. em con~sld.eraçao apena~
dOIS fatores ligados a pohtlca economlca - falta de cllentes e recessão econômica - encontraremos o índi"
.
.
ce de 35%. E, se aInda consIderarmos que a Inadlm~.
.
,
p~encla encontra substr~o nesse mesmo motiVO, o I~dlce eleva-se pa_ra ~7,3Yo. O que nos leva a conclu~r
que, enquan~o ~ao tivermos uma retomada do cresc~mento economlCO, um nov~ mode~~ ?e desenvolvlm~n:o, o~ p~ogramas anuncIados difiCIlmente consegUlrao atmgIr suas metas.
A pesquisa, também, mostrou outro fato important~: apenas 10,3% já ~r~m empresários. Os demais
provmham de outras atlvldades,~ destacando-se que
36% eram funcionários de empresas privadas e 2,3%
provinham do funcionalismo pwblico. Em outras palavras: demitidos, voluntários ou não, são obrigados a
migrar, naquela visão de que todo mundo, a partir de
determin~do momento, pode virar pequeno ou microempresáno.
É, portanto, natural que qualquer agente financeiro considere o crédito às pequenas e microempresas de alto risco porque o nosso grande problema é
que, infelizmente, quando se faz um programa - como
tenho pouco tempo, vou parar de ler - tem-se de pensar, aqui, no caso, na segurança do sistema financeiro, que é quem faz o financiamento, e não exatamente
numa forma de garantir um benefício, às vezes, até
maior para o pequeno e o microempresário.
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Primeiro, existe a lógica geral de que somente
sobreviverá quem conseguir participação no mercado
internacional. Uma outra falha vem sendo corrigida a
partir do Fundo para garantir investimento para aquelas empresas que tê!!1 capacidade de se inserir no
mercado exportador. E uma deficiência porque precisamos ter, cada vez mais, capacidade de desenvolver
um movimento para o Brasil.
A mensagem que gostaria de passar, em nome
do Partido dos Trabalhadores, é esta: que esse setor
é extremamente importante para o desenvolvimento
da nossa Nação, para a economia do País e que eu,
como homem, que não sou de não consiclerar os esforços por menores que sejam, acho que, no Brasil,
tem-se feito um esforço significativo.
O Congresso Nacional tem aprovado legislações sinalizando avanços na relação e na mudança
de postura com a pequena e a microempresa. É evidente que, na nossa avaliação, esses esforços são insuficientes porque, quando se vai lá na ponta, percebe-se que o dono da padaria, o dono da pequena lojinha ainda tem muita dificuldade de ter acesso real a
essas modalidades de financiamento.
Saudamos, portanto, com otimismo esses empresários que representam quase 60% dos empregos
e mais de 90% das empresas, porque são muito importantes para o desenvolvimento da nossa Nação e
têm força maior do que pensam. Talvez a organização
do micro e do pequeno empresário não tenha ainda a
força e a importância suficiente do setor.
h • S' d' .
d ' d'
E "s
No SPlrlt~ anto a o In Imlcro, um os Sln 1catos. q~~.organlza o set~r: ~nde o Deputado ~erson
Ga~rre~h Ja esteve e onde Ja flz:~os encontros.Importantlss~m?s com ~oo ~mpresar!os. Is~o ~reclsa ser
potencializado devl~o a g~ande ImpOr!anCla do papel
do setor na economia nacional, geraçao de emprego,
distribuição de renda. Nas micro e pequenas empresa
•.
.
.
con~lvem a fam}lI.a ~ os e"!pregados_de forma direta;
o mlcroempresarro fica atras do balcao e sabe o valor
do trabalho.
No entanto, com todos os nossos esforços, infeIizmente, as dificuldades ainda são grandes.
Deixamos aqui, então, nossa mensagem de solidariedade, colocando nosso mandato e o Partido
dos Trabalhadores à disposição. Como membro da
Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa,
pela primeira vez constituída neste Congresso Nacional, da qual faço parte desde a Legislatura passada,
afirmo que ainda há muito a caminhar, mas certamente haverá disposição de parte significativa deste Congresso Nacional de estar junto nessa caminhada.
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Parabéns por esse dia! Vamos, juntos, construir
um País melhor, fazendo com que a microempresa
desenvolva cada vez melhor seu papel.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Convido o Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de São Paulo, Dr. Maurício Steinhoff,
para fazer parte da Mesa. (Palmas.)
Registro a presença do Dr. João Carlos de Carli,
Assessor Parlamentar do Sebrae-DF, e as presenças
honrosas, pelas quais agradeço, dos Coordenadores
de Projetos Setoriais de Gerentes e Funcionários do
Sebrae-DF, em especial de seu Superintendente,
amigo querido, Newton de Castro.
Saúdo também, e registro sua presença, o Dr.
Marcos Espíndola Cordeiro, Assessor do Ministro do
Tribunal de Contas da União.
Registro ainda a presença do Dr. Antônio Cláudio Câmara Montenegro, Diretor-Superintendente do
Sebrae Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Concedo a palavra ao nobre, conceituado e respeitado
Deputado desta Casa, meu querido amigo, Dr. Marcos Cintra, que falará pelo PL.
. O SR. MARCOS CINTRA (B~oc?/PL-SP.) - S~.
Presldent~, Deputado G.erso~ Gabnelh, uma das malor~s e mais representativas, lideranças d~ ~equena e
microempresa do noss? Pais; senhores dlrlg~~tes do
Se.?rae; senhores Presidentes do Clube de Dlrrgen!e~
LOJlstas;.senhores e senhoras pre~entes; empresanos, convidados e Srs. Deputados, e sempre uma alegria muito grande podermos estar participando de um
evento presidido, organizado, estimulado e inspirado
pelo Deputado Gerson Gabrielli, que tem sido, nesta
Casa, ao longo desses dois anos desta Legislatura,
um dos grandes baluartes na defesa da pequena e
microempresa no Brasil
M
t .
t
as um momen o como es e em que nos encontramos para nos cumprimentar~os mutuamente
por tudo aquilo que já vem sendo realizado e já foi
conseguido em prol das pequenas e microempresas,
também é importante que transformemos numa ocasião para fazermos um levantamento do que ainda
precisa ser feito.
Sem dúvida alguma, Deputado Gerson Gabrielli,
\I. Exa. contribuiu pessoalmente, de maneira eficaz e até
decisiva, para algumas grandes realizações que, hoje,
favorecem a atividade do p.equeno e microempresário.
Refiro-me ao Refis, ao Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte e aos trabalhos que resultaram na elaboração do Simples. Ainda que V.Exa. não
estivesse aqui, no Congresso Nacional, mas fora dele,
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nos bastidores, organizando, mobilizando toda a sociedade brasileira para esse grande avanço tributário que
foi o Simples, V.Exa., um dos grandes Parlamentares, é
merecedor de todo nosso respeito no tocante à defesa
da pequena e microempresa.
Mas é também importante que tenhamos consciência do que precisa ser feito ainda. Ouvi nas palavras de abertura do Deputado Gerson Gabrielli, quando se referia à questão tributária, os grandes óbices
que ainda impedem o pequeno e o microempresário
de conseguirem realizar tudo aquilo que têm potenciai para conseguir em nosso País. De fato, na área tributária temos caminhado, quem sabe, com avanços e
com alguns retrocessos. Temos hoje nesta Casa dois
grandes desafios, para os quais vamos precisar da
colaboração não só dos Parlamentares aqui presentes, mas também de toda a sociedade e principalmente das lideranças representativas do pequeno e microempresário. Dois temas já foram mencionados
desta tribuna pelos Parlamentares que me antecederam, mas é importante que renovemos sua lembrança, sobretudo para que possamos entender com mais
clareza a importância dessas duas áreas que precisam avançar para melhorarmos a performance das
pequenas e microempresas.
Em primeiro lugar, temos a questão do Simples.
Vários Parlamentares nesta Casa, da Comissão de
Finanças e Tributação, da qual participo, vêm apresentando projetos no sentido de estender a abrangência do Simples a atividades hoje excluídas dos benefícios desse sistema simplificado de tributação estabelecido em nosso País.
É preciso que combatamos a mentalidade fiscalista do Governo basicamente nas dificuldades que
nós, Parlamentares, estamos enfrentando por parte
do INSS, do Ministério da Previdência, que tem sido
receptivo às nossas argumentações, mas tem colocado, em primeiro lugar, a questão contábil da perda de
arrecadação a curtíssimo prazo que a extensão do
SIMPLES a várias outras atividades poderia implicar.
Essa é uma visão que precisamos combater
com muito afinco. Precisamos nos organizar para
convencer toda a sociedade brasileira e principalmente a burocracia pública, encastelada em seus interesses fiscais, de que o SIMPLES significou uma
enorme expansão da base tributária neste País. O
Simples não reduziu a base tributária, pelo contrário,
trouxe para a formalidade milhões de trabalhadores,
fez com que vários empresários que atuavam antes
nas suas pequenas e microempresas, nos subterrâneos da economia tributária, hoje I)ossam participar
de licitações públicas, ter seus registros contábeis
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apropriadamente registrados e, com isso, ter uma
participação mais digna no cenário econômico bras ileiro.
O segundo desafio, importantíssimo, é a questão da desoneração da folha de pagamentos, área em
que eu, o Deputado Gerson Gabrielli e vários outros,
num movimento suprapartidário, temos nos batido
com muito afinco, ainda mais agora que a reforma tributária mais ampla, um projeto mais abrangente, parece inviável a curto prazo.
Vamos avançar em algumas linhas, em que
aparentemente existe consenso. E este é um dos
pontos onde parece que há consenso de todos os
partidos nesta Casa: a desoneração da folha de pagamentos.
O pequeno e o microemprêsário têm boa parte
de suas atividades dedicadas à área de serviços, que
sabidamente é uma das áreas mais absorvedoras de
mão-de-obra. Se, por um lado, isso significa absorção
desta massa de desempregados que hoje temos em
nosso País, por outro, eles vêem esse trabalho cada
vez mais dificultado pela carga tributária incidente sobre a folha de salários. Nenhum país no mundo tributa
sua folha de salários, sua força de trabalho, tanto
quanto o Brasil. Nossa carga tributária é superior a
30%, Sr. Presidente! Nenhum país do mundo tributa
tanto. E, curiosamente, isto ocorre num país em que a
taxa de desemprego, principalmente nos grandes
centros urbanos, aproxima-se de 20%, quase uma
quinta parte da população está hoje desempregada.
Portanto, é um contra-senso não conseguirmos
avançar mais celeremente na desoneração da folha
de salários.
Destarte, aqui fica meu agradecimento pela
possibilidade de participar desta sessão de homenagem aos que V.Exa., Deputado Gerson Gabrielli ouvi nas suas palavras iniciais -, chamou de heróis
nacionais, e realmente o são. É difícil ser um pequeno
empresário neste País, é difícil ser um empreendedor
que inicia suas atividades com muita vontade e com
boas idéias, mas muitas vezes não tem o capital necessário, apesar de ter vontade, bons proj~tos, garra,
visão do que deve ser o futuro deste País. E muito difícil ser um microempresário.
Então, se estamos aqui homenageando todos
os pequenos e microempresários neste País, aqui
fica o meu desafio, a fim de nos darmos as mãos para
concretizarmos estes dois sonhos: em primeiro lugar,
a questão da expansão do SIMPLES a outras atividades econômicas; em segundo lugar, a desoneração
da folha de pagamentos. Que fiquem indelevelmente
marcados como um dos compromissos desta Casa
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nesta Legislatura, para podermos, de fato, avançar no
aprimoramento e no fomento da atividade do pequeno e do microempresário, tão importantes para o nossõ País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e parabéns a todos os senhores pelo dia que os homenageia. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Muito
obrigado, Deputado Marcos Cintra.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Concedo a palavra ao nobre Deputado José Antonio
Almeida, representando o PSB.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSBMA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ilustres convidados, a Constituição
de 5 de outubro de 1988, editada após o esforço memorável da sociedade brasileira, em um dos momentos altos de exercício da nossa cidadania - durante o
Congresso Constituinte - estabeleceu a necessidade
de tratamento diferenciado, necessariamente de favorecimento, às pequenas e microempresas, em relação às demais empresas brasileiras.
Com isso, o legislador constituinte visou assegurar, na verdade, a igualdade que, segundo a máxima inspirada nas imorredouras lições de Aristóteles,
um dos maiores sábios da antigüidade, e bem resumida pelo nosso também inolvidável Rui Barbosa, não
se verifica quando se trata simplesmente todos de
maneira igual, mas essencialmente quando se trata
igualmente aqueles que são iguais e desigualmente
os que são desiguais.
Daí constar, no texto original de nossa Constituição, no inciso IX do art. 170, relativo aos princípios regedores da Ordem Econômica, que, dentre tais princípios,
seria assegurado "tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte".
Como se recordam os Srs. Deputados, a Constituição estabelecia, então, uma distinção entre empresa brasileira, aquela constituída segundo as leis do
País, ainda que com participação de capital estrangeiro, e empresa brasileira de capital nacional. Para os
Constituintes, as empresas de pequeno porte, que
mereceriam o tratamento favorecido, seriam aquelas
de capital nacional.
Essa redação foi alterada pela Emenda Constitucional nº 6, de 15 de agosto de 1995, na chamada
"reforma econômica", a primeira empreendida já por
iniciativa do atual Chefe do Executivo, propiciando o
que ele chamou de abertura da economia brasileira,
mas cujas conseqüências para o País não são, certamente, as apregoadas pelos seus idealizadores, aferrados ao figurino neoliberal, revelando-se numa inser-
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ção predatória para a nossa economia, em muitos casos, no processo de globalização, sem falar que esse
processo aumentou o quadro de desigualdades soeiais e regionais gravíssimo existente em nosso País.
Como é consabido, com essa alteração constitucional desapareceu a categoria de "empresa brasileira de
capital nacional", vindo o dispositivo a que me referi - o
art. 170, inciso IX -, a ficar com a seguinte redação:

Art. 170
.
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob
as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País.
Visando dar consecução a esse dispositivo
constitucional, tramitou nesta Casa e no Senado Federal, por longos anos, o Estatuto da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, sancionado pelo Presidente da República no dia 5 de outubro de 1999 na
forma da Lei 9.841/99. Portanto, exatamente onze
anos após a promulgação da nossa Constituição,
editou-se a lei que lhe dá conseqüência certamente
num dos pontos mais relevantes: o reconhecimento,
como corolário do princípio da igualdade ou da isonomia, de que as empresas de pequeno porte, as pequenas e microempresas, necessitam de um tratamento diferenciado, favorecido, para poderem igualar-se, como agentes da economia, àquelas de médio
e grande porte, produzindo riqueza, gerando empregos e renda, tão necessários a este imenso País, privilegiado em recursos naturais, com um imenso potencial de desenvolvimento, mas palco, lamentavelmente, de um dos piores índices de distribuição de
renda, de um dos maiores índices de desemprego,
com uma enorme desigualdade social.
É esse evento, comemorado no dia 5 de outubro, o Dia Nacional da Pequena Empresa, que estamos comemorando nesta data, pela feliz iniciativa de
V.Exa., Deputado Gerson Gabrielli.
Como certamente já referiram aqui outros oradores, as pequenas e microempresas, em todos os países, se destacam pela sua condição de grandes empregadores. É no universo das pequenas e microempresas
que está o maior número de empregos, e boa parte do
PIS nacional se forma a partir da atuação decisiva dessas empresas de pequeno porte como agentes econômicos. No Brasil, isso não é diferente. Estima-se que
65% do total de empresas constituídas regularmente no
País, segundo dados apurados quando da edição da
Lei nº 9.841/99, são pequenas e microempresas, e são
elas responsáveis por dois terc:ros dos empregos formais registrados no País.
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É justo, portanto, saudar o advento desse Estatuto, reclamado desde a promulgação da nossa Carta
Magna, valendo destacar, dentre seus dispositivos, os
que. asseguram o ~rata~ent~ jurídico dif~renciado, e~p~lal~nte pel~ slmphflca~o de procedimentos ~ ~Ummaçao de trâmites burocratlcos nos campos admmlstrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e
de desenvolvimento empresarial, assim corno o que trata da implantação do Fórum da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, com a participação de órgãos federais e de entidades ligadas ao setor, visando
agilizar a implantação real dos preceitos do Estatuto.
Mas é insofismável, Sr. Presidente, que muito
ainda há a ser feito. Estamos muito longe de atingir
parâmetros de outros países, especialmente dos desenvolvidos nesse campo.
No momento, que é de comemoração, como se
dá nessas sessões solenes, em que nos vemos tomados de justa alegria, importa acentuar a necessidade
de continuarmos nessa luta para fazer do nosso País
não mais um palco de desigualdades, de desemprego e de exclusão social. Certamente, um dos caminhos mais significativos, mais eficientes para obter
progresso nessa luta é o da valorização, em todos os
níveis, das micro e pequenas empresas, com ações
quer do Legislativo, quer do Executivo, quer da sociedade civil organizada, em prol daqueles que são verdadeiramente responsáveis pelo incremento do emprego e da renda e que podem ser, sem dúvida, um
dos setores responsáveis pela ansiada redenção nacional, com o desenvolvimento do nosso País.
Importa acentuar ainda, Sr. Presidente, que as
pequenas e microempresas, presentes em todo o território nacional, têm importância fundamental na contraposição a um modelo excludente como é o modelo
neoliberal, que concentra a renda e a produção na
mão de poucos, permitindo uma distribuição de renda
mais justa, uma virada no sentido de redução do inaceitável número de brasileiros - são ainda dezenas
de milhões - pobres e miseráveis, e do acesso da maioria da população aos mais elementares direitos inerentes à cidadania.
Viva a pequena e a microempresa! Viva o Brasil!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Gostaria de registrar a presença do Dr. Geraldo Correia,
do Dr. Marcelo Lima Costa, do Dr. José Mauro de Morais, do Dr. Edjair de Siqueira Alves, nosso querido
pastor; de Etel Tomaz, de Luiz Roberto Marinho e de
meu querido Mário dos Santos, Presidente do FCLD
de São Gonçalo.
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Com
a palavra o Deputado Lincoln Portela, representando
o PSL.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre Deputado Gerson Gabrielli; componentes da Mesa; Sras. e
Srs. Deputados presentes, demais convidados o economista Carlos Reinaldo Mendes Ribeiro escr~veu:

o lucro, quando não é decorrente da especulação pura e simples, mas sim de uma
atividade positiva, não é causador de inflação;
é a força que permite às empresas crescerem, contratarem mais empregados e criarem
fonte de renda para um número maior de pessoas. O que importa não é a existência do lucro, mas sim o destino que se dá a ele.
Quero, nesta manhã, deixar quatro palavras
com a letra ''t'' a todos vocês, que estão trabalhando e
fazendo deste Brasil um país melhor. O Brasil vai se
tornar de fato melhor quando todos nós estivermos incentivados e voltados para a primeira dessas palavras, que é ''trabalho''.
Parabéns a vocês, que têm incentivado o trabalho em nossa Nação, que têm incentivado as pessoas
a fazerem o mesmo que os italianos fizeram após a
Segunda Guerra Mundial- hoje, 50% do PIB da Itália
vem das micro e pequenas empresas. Parabéns a vocês, que estão levando o nosso País a trabalhar, e trabalhar com dedicação!
Trabalho significa a aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim, e
o fim que a micro e a pequena empresa têm alcançado é o futuro do Brasil, a felicidade do nosso povo, a
integração e a inteiração da nossa sociedade.
A segunda palavra é "tolerância". Essa não é dedicada a vocês, mas ao Governo, que ainda é insensível e intolerante com aqueles que querem trabalhar
devidamente.
Apesar da existência do SIMPLES, do REFIS e
de tantos outros impostos, ainda são insuficientes a
produção do Brasil e o incentivo à microempresa, a
fim de que o trabalho possa se expandir um pouco
mais. Tendo em vista que o dicionário define a palavra
tolerância como o sentido de ver as coisas segundo o
ponto de vista dos outros, é preciso que o Governo
Federal pare de ver as coisas apenas segundo o seu
ponto de vista, sem ouvir ninguém. Que o Governo
aprenda o "tu da tolerância para entender que podemos, sim, contribuir não de maneira macro, conforme
seu pensamento, mas de maneira micro, sobretudo
com competência e trabalho.
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A terceira palavra é ''teimosia'', que o dicionário
define como birra, contumácia, insistência. Pois que
vocês tenham a teimosia de continuar trabalhando na
tentativa de fazer com que o Governo aprenda a ver
não somente o macro, mas também o micro, segundo
o ponto .de v!sta social. Então, continuem cO,m, essa
sa~ta t~lmosla! Lembro-~e agor~ de um adaglo em
latim: Vrncent males pertlnax bOnitas - vence os males aquele qu~ é teimosamente ~o~.
Sr. PreSIdente, para co~cIUlr, digo aos senhores
q~e, t~ndo trabalho e tole~ancla por parte do Gove';l,o e
teimosia por pa~e _dos n~lIc~o, e pe~ueno~ emp~e~ano~,
po~ certo o Brasil ~ao te,: o 'f da tnbula?80' O dlcloná~'o
define a palavra tnbulaçao como adversIdade, contranedad~, af~ição, am~rgura _e torr:nento. Esperamos que o
Bras~1 sala dessa ~n~u~aJ80 e siga,o pensamento ~o economlsta John Nalsblttl: O futuro e dos pequenos.
,
,.
O futuro e nosso, o futuro e do BraSIl.
Parabéns a todos, em especial ao Deputado
Gerson Gabrielli! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Agradeço ao nobre Deputado Lincoln Portela as palavras.
Registro a importância da atualização do Sebrae em todo território nacional, órgão brilhante, dinâmico e pró-ativo.
Informo a V. Ex?s. que o Sebrae do Estado da
Bahia recebeu o importante top de marketing sobre
o reposicionamento estratégico. Esse é um projeto
importante, lançado em 1986, e vem sucessivamente
contemplando ações eficientes, como é o caso do trabalho do Sebrae, por intermédio do nosso querido Lomanto Netto, do Luís Henrique e do Dr. Paulo Cabral.
Agradeço a todos que honraram esta Casa com
a sua presença. Temos aqui uma bancada suprapartidária que tem compromisso com o Brasil, vem trabaIhando nesse sentido, e temos uma visão estratégica
não s6 do Parlamento, mas também do nosso futuro.
Cheguei a esta Casa, imaginando que aqui a visão era muito corporativa, a fim de que alguns setores
se beneficiassem. Porém, identificamos um grupo de
pessoas que não abdicou do seu compromisso municipal e estadual- temos Deputados Federais que estão pensando e repensando o Paí~.
Fizemos uma agenda nacional positiva, identificando pontos comuns suprapartidáric;>s. Como na versão bíblica ("Diz ao povo de Israel:que marche"), devemos dizer ao Brasil que marche. O Brasil vem dando voltas há quase dez anos, não tem permitido que o
seu povo sonhe e tenha perspectivas.
Muitas vezes o Congresso Nacional é incompreendido; generaliza-se a imagem desta Casa. Mas
A
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aqui temos o retrato da sociedade brasileira e um grupo de Parlamentares - que vem se ampliando - com
o compromisso de promover as transformações sociais, políticas e econômicas deste País.
Compreendemos que o projeto de Deus no Brasil somos nós, que o capital do FMI é importante, mas
o melhor capital somos nós, nosso povo, nossa gente,
que precisa ser motivada e respeitada.
O que queremos como micro e pequenos empresários? Que nos deixem trabalhar em paz, nos deixem produzir, porque sabemos fazer isso muito bem.
Somos os heróis da resistência e precisamos pedir
passagem à história deste País para secundar nossos queridos pais avós os imigrantes que aqui chegaram com o sonho de transformar esta terra em um
lugar bom para viver.
S' t d D
B 'I
"
f
e o proje o e eus no rasl somos nos, e undamental que saiamos daqui com a compreensão de
que esta Casa pode gerar esperança aos brasileiros,
porque aqui se faz o Brasil que todos queremos, apesar de todas as dificuldades.
Registro, na condição de cristão, que temos
uma bancada de cristãos que oram e estão sintonizados, tentando expurgar a imagem e o sentimento
de que este País não tem jeito. Este País tem jeito
sim, porque é liderado pelo maior líder político que
conheci em todos os tempos - Jesus Cristo! A Ele
toda a honra e toda a glória. Sabemos que, Iiderados por Ele, este País e esta Casa haverão de encontrar o destino final, que é a felicidade de nosso
povo. (Palmas.)
Finalmente, registro a presença honrosa do
Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de São Paulo, Dr. Maurício; do Presidente da Federação Comercial de Dirigentes Lojistas de
Goiânia e Vice-presidente do Sebrae de Goiás, Dr.
Jacinto Lúcio Borges; da Diretora do Departamento
da Micro e Pequena Empresa do Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comercial, Dra. Márcia
Martins Alves; do Assessor Especial da Secreta~ia-Geral da Presidência da .República, Dr. P~ul? VieIra de Souza; do nosso quendo decano, Dr. SilVIO Cun~a, Preside~te da Câmara de Dirigent~s ~~jistas do
RIO de ,Janelr?; do c?mpetente Dr. Vmlcl~s Lummertz SII~a, Dlr~tor-T~cnlco do Sebrae naclon.al; do
me~ ~uendo amigo, Diretor do Sebrae da Bahia, Dr.
AntOniO Lomanto Netto.
Agradeço a todos a presença. Se Deus permitir, nos próximos anos estaremos celebrando o Dia
Nacional da Micro e Pequena Empresa.
Muito obrigado. (Palmas.)
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v - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Está
encerrada a sessão.

o

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 36
minutos.)

SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

Ata da 184fl Sessão, em 17 de outubro de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer Presidente; Gonzaga Patriota
4ª suplente de Secretário; Themístocles Sampaio, Léo Alcântara,
Pedro Chaves Djalma Paes Ronaldo Vasconcellos Cézar Shirma
§ 2 g do artigo 18 do Regimento Intemo
f

f

f

f

Nelson Trad

As

14 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

Giovanni Queiroz
Luciano Castro

Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar

Gonzaga Patriota

Roraima
ALceSTE ALMEIDA
ALMIRSA
Pre.ent• • d . Roraima:

PMDB
PPS
2

Arnapa
ANTONIO FEIJAO
BADU PICANCO
DR. BENEDITO DIAS
EDUARDO SEABRA
JURANDIL JUAREZ
Presen'tes de Amap4: 5

PST
PSDB
PPB
PTB
PMDB

GERSON PERES
JORGE COSTA
NILSON PINTO
PAULO ROCHA
RENILDO LEAL
Presentes de ParA: 5

PPB
PMDB
PSDB
PT
PTS

ParA

AlTlazona_
EULER RIBEIRO
PAUOERNEY AVELINO
VANESSA GRAZZIOTIN
P ......n t e . de Amazonas: 3

PFL
PFL
PCdoB

Rondonia
AGNALDO MUNIZ
EXPEDITO JUNIOR
NILTON CAPIXABA
OSCAR ANDRADE
SERGIO CARVALHO
Pre.enotes de Rondon.a: fi

PPS
PFL
PTB

PFL
PSOB
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Acre'
tLDEFONCO CORDEIRO
JOAOTOTA

PFL
PPB

JOSE ALEKSANDRO
MARCia BITTAR
SERGIO BARROS
ZILA BEZERRA
Presentes de Acre: 6

PSL
PPS
PSDB
PFL

Tocantins
ANTONIO JORGE
DARCI COELHO
IGOR AVELlNO
JOAO RIBEIRO
KATIAABREU
OSVALDO REIS
PAULO MOURAO

PT8
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PSDB

Presentes de Tocantins: 7

Maranhão
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
CESAR BANDEIRA
COSTA FERREIRA
FRANCISCO SOUSA
GASTA0 VIEIRA
JOSE ANTONIO ALMEIDA
PEDRO FERNANDES
PEDRO NOVAIS
REMI TRINTA
SEBASTIAO MADEIRA

PPB
PFL
PFL
POT
PMDB
PSB
PFL
PMDB
PST
PSDB

Presentes de Maranhão: 10

Ceará
ANIBAL GOMES
ANTONIO JOSE MOTA

PMOB
PMOB
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JOSE UNHARES
JOSE PIMENTEL
LEO ALCANTARA
MANOEL SALVIANO
MAURO BENEVIDES
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
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PMDB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMOB
PSDB

Presentes de Ceari: 9

Piauf
B.SA
CIRO NOGUEIRA
GESSIVALDO ISAIAS
JOAO HENRIQUE
MUSSADEMES
PAES LANDIM
THEMISTOCLES SAMPAIO
Presentes de Piaui: 7

Rio Grande do Norte
IBERE FERREIRA
MUCIOSA

PSDB

PFL
PMOB

PMOB
PFL

PFL
PMOB

PPB
PMOB

Presentes de Rio Grande do Norte: 2

Paralba
ADAUTO PEREIRA
AVENZOAR ARRUDA
CARLOS DUNGA
DAMIAO FEUCIANO
WILSON BRAGA
Presentes de Paralba: 5

Pernambuco
CLEMENTINO COELHO
DJALMA PAES
EDUARDO CAMPOS
INOCENCIO OLIVEIRA
JOEL DE HOLLANDA

PFL
PT

PMDB
PMDB
PFL

PPS
PSB

PSB
PFL
PFL
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JOSE MUCIO MONTEIRO
LUIZ PIAUHYLlNO
SALATIEL CARVALHO
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PFL
PSDB
PMDB

Presentes de Pernambuco: ' 9

Alagoas
ALBERICO CORDEIRO
JOAOCALDAS

PTB
PL

Presentes de Alagoas: 2

Sergipe
AUGUSTO FRANCO
JORGE ALBERTO
JOSE TELES
SERGIO REIS
Presentes de sergipe: 4

PSDB
PMDB
PSDB
PSDB

CLAUDIO CAJADO
CORIOLANO SALES
GEDDEL VIEIRA LIMA
GERSON GABRIELLI
HAROLDO LIMA
JAIRO CARNEIRO
JOAOLEAO
JORGE KHOURY

PFL
PMDB
PMDB
PFL

JOSE LOURENCO
JOSE ROCHA
LUIZ MOREIRA
MANOEL CASTRO
MARIO NEGROMONTE
PAULO BRAGA
PAULO MAGALHAES
PEDRO IRUJO
SAULO PEDROSA
WALTER PINHEIRO
Presentes de Bahia: 18

PFL
PFL

Bahia

pedoS

PFL
PSDB

PFL

S.PART.

PFL
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PSDB

PT
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Minas Gerais

CARLOS MOSCONI
CLEUBER CARNEIRO
CUSTODIO MAnOS
EUSEU RESENDE
GILMAR MACHADO
JOAO MAGALHAES
JOSE MILITA0
JULIO DELGADO
LINCOLN PORTELA
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARIO ASSAD JUNIOR
OLlMPIO PIRES
OSMANIO PEREIRA
PHILEMON RODRIGUES
RAFAEL GUERRA
ROBERTO BRANT
ROMEL ANIZIO
SERGIO MIRANDA
Presentes de Minas Gerais: 18

espírito Santo
FEU ROSA
JOAOCOSER
JOSE CARLOS ELIAS

PSOB
PFL
PSOB
PFL
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PSL
PPS
PFL
POT
PMDB
PL
PSDB
PFL
PPB
PCdoB

PSDB
PT
PTB

Presentes de Esplrito Santo: 3

Rio de Janeiro
ALMERINDA DE CARVALHO
AYRTON XEREZ
DINO FERNANDES
EURICO MIRANDA
FERNANDO GONCALVES
JOAO SAMPAIO
JORGEBIITAR
JOSEEGYOIO
MIRIAM REID
PASTOR VALDECI PAIVA
PAULO FEIJO
Presentes de Rio de Janeiro: 11

PFL
PPS
PSDB
PPB

PTS
PDT
PT
PFL

PDT
PSL
PSDS
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Slo Paulo
ALBERTO GOL.DMAN
ALDO REBELO
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO KANDIR
ARLINDO CHINAGLIA
ARNALDO MADEIRA
BISPO WANDERVAL
CHICO SARDELLI
CORAUCI SOBRINHO
DELFIMNETIO
OR. HELIO
EDUARDO JORGE
EMERSON KAPAZ
JOSe GENOINO
JOSE ROBERTO BATOCHIO
LUlZA ERUNDINA
MALULYNEITO
MARCOS CINTRA
NEUTON LIMA
PROFESSOR LUIZINHO
RICARDO IZAR
SALVADOR ZIMBALDI
XICO GRAZIANO

PSDS
PedaB
PSDB
PSDB
PT
PSDS
PL
PFL
PFL
PPB
POT
PT
PPS

PT
POT
PSB
PFL
PL
PFL
PT
PMDB
PSDB
PSDS

Presentes de São Paulo: 23
Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO
UNO ROSSI
PEDROHENRY
RICARTE DE FREITAS
WEUNTON FAGUNDES
Presentes de Mato Grosso: 5

PFL
PSOB
PSDB
PSOS
PSDB

Distrito Federal
'AGNELO QUEIROZ
PEDROCELSÓ
Presentes de Distrito Federal: 2

PCdoS
PT
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Goiás

ALDO ARANTES
BARBOSA NETO
GEOVAN FREITAS
PEDRO CHAVES
VILMAR ROCHA
Presentes de Gol's: 6

PCdoB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL

Mato Grosso do Sul

JOAO GRANDAO
MARCAL FILHO
WALDEMIR MOKA
Presentes de Mato Grosso do Sul: ,3

PT
PMDB
PMDB

ALE>< CANZIANI
CHICO DA PRINCESA
DILCEU SPERAFICO
DR. ROSINHA
IRISSIMOES
JOSE BORBA
JOSE CARLOS MARTINEZ
LUIZ CARLOS HAULY
MAX ROSENMANN
MOACIR MICHELETTO
OSMAR SERRAGLIO
RICARDO BARROS
RUBENS BUENO
SANTOS FILHO
Presentes de Parani: 14

PSDB
PSDB
PPB
PT
PTB
PMDB
PTB
PSDB
PSDB
PMD8
PMDB
PP8
PPS
PFL

Paraná

santa Catarina
EDINHOBEZ
EDISON ANDRINO
FERNANDO CORUJA
HUGOBIEHL
JOAO PIZZOLATTI

PAULO GOUVEA
VICENTE CAROPRESO
Presentes de Santa Catarina: 7

PMD8
PMDB
POT
PPB
PPB
PFL
PSOB
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Rio Grande do Sul
CEZAR SCHIRMER
DARCISIO PERONDI

PMDB
PMD8

EDIR OLIVEIRA
HENRIQUE FONTANA
LUIS CARLOS HEINZE

PTe
PT
PPB

MENDES RIBEIRO FILHO

PMD8

NELSON MARCHEZAN
OSVALDO BIOLCHI

PSDB
PMDB

PAULO PAIM

PT

POMPEO DE MATTOS

POT

ROBERTO ARGENTA

PHS

WALDOMIRO FIORAVANTE

PT

VEDA CRUSIUS
Presentes de Rio Grande do Sul: 13

PSDB
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I - ABERTURA DA SESSÃO

zada em gado leiteiro vendeu 6.684 fêmeas da raça
holandesa, entre puras, mestiças e cruzadas.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)A lista de presença registra o comparecimento de 208
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.

De acordo com o Vice-Presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite B, Roberto
Hugo Jank Júnior, essas vendas maciças pulverizam o que há de melhor nos rebanhos das Regiões
Sul e Sudeste, ao deslocar os melhores reprodutores e matrizes para outras Unidades da Federação.
Observe-se que apenas os Estados de São Paulo e
de Minas Gerais respondem por cerca de 55% de
toda a produção de leite no Brasil.

'li - LEITURA DA ATA

o SR. PAULO PAIM, servindo como 2E Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)Passa-se à leitura do expediente.
11I - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)Passa-se ao
IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Alex Canziani.
O SR. ALEX CANZIANI (PSDB-PR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nobres pares,
com o processo de abertura por que passou nesta
década, a economia brasileira cresceu e modernizou-se, rompendo a camisa-de-força que lhe obstruía os negócios e a isolava do mundo. Conduzido,
porém, como o foi, precipitada e impacientemente, o
programa acabou por favorecer os empresários do
exterior em detrimento dos produtores nacionais,
entregues à própria sorte ao disputar um mercado
em que, sabemos, prevalecem os subsídios governamentais e os instrumentos protecionistas.
Danosa à indústria e ao comércio, a competição desigual ocasiona perdas ainda maiores para a
agricultura, vítima secular da inação das autoridades
e da indiferença dos Governos, não obstante a luta
com que os produtores rurais concorrem para fortalecer a nossa economia.
Prova desse tratamento injusto é a verdadeira liquidação a que se vem submetendo o rebanho
leiteiro do País. Sem a menor condição de fazer
frente ao leite que importamos e que chega ao Brasil fortemente subsidiado, os donos dos melhores
plantéis estão dizendo adeus ao setor. De janeiro a
setembro, uma única empresa de leilões especiali-

O pior é que está deixando o mercado o
que Roberto Jank classifica de produtor-empresário, um profissional do setor que, além de produzir
muito, não poupa esforços nem recursos para
manter a excelência do que oferece ao consumidor. É o caso da maior produtora individual de leite tipo B do Brasil, instalada em 5.500 hectares no
Município de Caraguatatuba, litoral norte de São
Paulo: em 1991, importou novilhas do Canadá e
comprou embriões nos Estados Unidos para, nove
anos depois, pôr à venda todo seu rebanho de
gado holandês, composto por 3.500 fêmeas, que
dão 30 mil litros de leite/dia.
Custos altos de produção, preços baixos e a
concorrência com o leite Longa Vida, que, de qualidade inferior, pode ter maior variação de preços,
são os motivos alegados por um dos diretores da
empresa para a opção pela pecuária de corte, em
detrimento do plantei leiteiro que se pode incluir entre os melhores do mundo.
Novamente, o Brasil chama a atenção por
andar em marcha à ré, enquanto europeus e norte-americanos investem nos rebanhos leiteiros
para que produzam cada vez mais e melhor. Dizimamos o gado que nos custou um investimento de
milhões. Compete ao Governo adotar uma política
oficial de preços que contrabalance os subsídios
do leite importado, sem o que permanecerão os
produtores brasileiros condenados à insolvência e
à ruína.
Esse, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o apelo que nos julgamos na obrigação de fazer ao Presidente da República, Sr. Fernando Henrique Cardoso, e ao Ministro da Agricultura, Pratini de
Moraes. Muito mais do que espécie que se produz,
que se vende e que se compra, o leite é alimento
simbólico, que nos sacia a fome e nos dá forças
para lutar por um Brasil melhor, mais justo e mais
saudável.
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Era isso, Sr. Presidente, que gostaria de registrar nesta Casa.
O SR. RICARDO BARROS (PPB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o jornal Folha de S. Paulo registra o crescimento
do índice de aprovação do Governo Fernando Henrique Cardoso, do Plano ~~al e do Cong~es~o Nacional, apresentando este ultimo o melhor Indlce desde
fevereiro de 1999. O referido jornal também constata
que ~ ?rescimen~o da ~otaçã~ do. ~T não conf~riu
prestigIo a? seu IIder m~'or, LUIz I~aclo ~ula da Silva,
nas pesquisas para a disputa presidencial.
Precisam?s fazer crítica e s~gura ~~álise do recado qu.e .0 elelto,r ~eu a. todos .nos, pollt~cos, nas urnas da ultima elel~ao. Ha clara Insc:tlsfaçao, pelo me:
n?s nc:s grand~s cldad.es, em relaçao ao Governo e ~
sltuaçao que vive o Pais. Por outro lado, houve cresclmento dos partidos que apóiam o Governo, os quais
elegeram maior número de Prefeitos e obtiveram
mais votos que na eleição anterior. Parece.me, por.
tanto, que a insatisfação não é generalizada. E, nas
cidades menores, a situação é mais tranqüila,
Devemos fazer clara avaliação da situação, mas
muito temos para comemorar: o Congresso Nacional
melhorou na avaliação, o índice de aprovação do Presidente Fernand9 Henrique Cardoso é o maior nos últimos tempos, e'o do Plano Real também aumentou
significativamente.
. _
_
. No momento .em que as elel~oes .estao sendo
r:,ahzadas - e, eVidentemente,. ha mUita contesta~
ça0 sobre o stat}Js quo e a conjuntura em que esta
o Governo instalado -neste momento em que o paIanque eleitoral proporciona abertas e claras críticas à situação por que passamos no País, apresentamos e apreciamos crescimento na popularidade do Presidente e boa avaliação do Congresso e
do Plano Real.
Convido todos os colegas a' refletirem sobre
isso. Realmente não se trata de dados que apresentem coerência ou que convirjam para uma mesma
vertente. Se há, por parte do eleitor, intenção de votar em partidos de esquerda - pelo menos é o que
demonstram nas pesquisas -, podemos também ve·
rificar melhora na avaliação do Governo e possibilidade de maior votação nos partidos a ele aliados.
Registramos, portanto, esse fato político, Sr.
Presidente, e manifestamos nossa satisfação com o
crescimento da aprovação do Governo e do Plano
Real. Sabemos todos que isso é importante para o
País, na medida em que esse aspecto facilita as
ações governamentais no sentido de consolidar o
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crescimento da economia e estabilizar a inflação. E
isso acontece justamente quando estamos vivendo
momento conturbado internacionalmente, não só
pelo conflito no Oriente Médio, mas especialmente
pelo aumento do preço do petróleo, que foi significativo - mais de 10 dólares por barril.
Mesmo assim, porém, neste momento de eleições e quando a maior potência do mundo também
está prestes a decidir quem será seu novo mandatário, constatamos melhor avaliação do povo brasileiro
sobre o seu Governo, sua moeda e suas lideranças,
especialmente sobre nós, Congressistas.
Faço este registro com grande alegria. Esse
fato deve ser analisado com serenidade por todos
os políticos, pois contraria a tendência do voto na
Esquerda, conforme apresentaram as pesquisas.
_
.•
Vam~s ver se a populaçao, que J~ Ade~ seu r~cado em 1- de outubro, vota com conSClenCla no dia
29 de outubr?,. ~scolhen.d~ os melhores governantes
para os Munrclpros brasileiros.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a deficiência na manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras para
transporte de pessoas tem sido causa de muitas tra·
gédias. Esses equipamentos, essenciais nos edifícios de múltiplos pavimentos, muitas vezes têm esquecida a necessidade de passarem por rigorosa e
periódica revisão, com substituição de componentes
fundamentais para a sua segurança, tais como cabos de aço e sistemas de frenagem e de controle de
paradas.
_
A falta de man~tençao acarreta aos elevador~s, escadas e esterras rolantes problemas como
nsc~ de ruptur~ dos cabos de aço que suportam a
traça0 da cabme dos elevadores; desgaste dos
motores, com risco de paralisação de funcionamento; desgaste dos sistemas de frenagem, com
riscos de queda livre das cabines; deterioração
dos sistemas automáticos de paradas, com cabi·
nes parando em níveis intermediários e risco de
queda dos usuários nos poços; deterioração dos
sistemas automáticos de segurança de abertura e
fechamento das portas, com risco de esmagamento quando do fechamento das portas e mesmo de
queda no poço; desgaste de cabos e fios, quadros
de comando e outros componentes elétricos, com
risco, inclusive, de incêndio.
A queda de pessoas nos poços de elevadores
tem sido freqüente e tem como causa defeitos nos
sistemas de travamento automático das portas e de
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nivelamento das paradas. Geralmente, esses são
acidentes fatais.
É necessário que norma geral, válida para todo
o País, estabeleça critérios e procedimentos mínimos
para a manutenção de elevadores, dos quais se utilizam diariamente milhões de brasileiros. Esta é, pois,
matéria de relevante interesse de considerável parcela de nossa população.
Embora a fiscalização da instalação e da manutenção de elevadores seja assunto afeto aos Municípios e relacionado com os códigos de obras e de postura, a Constituição Federal, em seu art. 23, dá abertura para o estabelecimento de normas gerais pela
União, já que compete a esta, aos Estados e Municípios legislar, entre outros temas, sobre Direito Urbanístico e responsabilidade por dano ao consumidor,
temas com os quais julgamos estar ligado o projeto
de lei que ora apresentamos.
É conveniente esclarecer aos nobres e ilustres Deputados que a idéia desse projeto de lei é do
ex-Deputado Nilson Gibson, que apresentou proposição visando estabelecer regras para a manutenção
dos elevadores, escadas rolantes e esteiras para
transporte de pessoas. Enfatizava o nobre autor da
proposta que a instalação de elevadores deve atender às determinações das normas, prescrições e especificações e que estes devem ser submetidos a
pelo menos uma revisão geral por ano, com a inspeção dos cabos de tração e sistemas de automatização e sinalização.
Por todos esses motivos, esperamos contar
com o indispensável apoio dos eminentes colegas
para a proposta.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, fazendo um apanhado esta semana, especialmente hoje, sobre notícias veiculadas pelo Jornal do Brasil, Agência Estado, e também pelo Correio Braziliense chegamos à seguinte conclusão,
usando a frase do Barão de Itararé: "Não é triste mudar de idéia. Triste é não ter idéia para mudar".
O Presidente da República reagiu às críticas
que vem sofrendo à sua atuação na área social, alegando que ninguém muda o País num passe de mágica. De fato, não muda. Mas em seis anos de Governo
já houve mais do que tempo suficiente para que essas
coisas fossem mudadas. Programas como o IDH-14 e
o Programa de Renda Mínima existem, apenas não
são muito inteligentes nem tampouco eficazes.
Em relação aos programas de combate à pobreza, idealizados pelo Governo Federal, o Brasil ainda
tem muito a caminhar e muitas incoerências a serem
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superadas. Infelizmente, o mais pobre dos pobres
ainda não foi alcançado.
O Programa de Renda Mínima do Ministério da
Educação é um exemplo bem claro dessas coisas. Através desse programa, criado em 1999, famílias carentes,
com filhos entre 7 e 14 anos, recebem uma bolsa mensal para manterem seus filhos na escola. Há má distribuição dos recursos e falta de um critério inteligente capaz de chegar ao mais necessitado. Percebemos isso
notadamente com o Estado do Piauí, que apresenta o
menor IDH - índice de Desenvolvimento Humano. Esse
Estado está entre os que tiveram menos Municípios beneficiados pelo programa. Apenas 8,5% dos Municípios
piauienses foram alcançados, enquanto que no Estado
do Rio Grande do Sul 16% dos seus Municípios foram
alcançados por esse programa. Ou seja, do início do
programa até hoje 34.904 crianças gaúchas foram beneficiadas, enquanto que no Estado do Piauí apenas
14.345 crianças tiveram a sorte de receber a bolsa
mensal. Apenas 19 das 52 cidades pobres daquele
Estado estão no Renda Mínima.
A contradição se deve ao fato de que o Renda
Mínima exige que o Município entre com metade dos
custos, a serem pagos em forma de serviços, como
distribuição de cestas básicas ou assistência odontológica. Entretanto, 40% dos 5.656 Municípios brasileiros não têm recursos para bancar metade dos custos
do Programa Renda Mínima.
Não basta reconhecer que a exigência de contrapartida pelos Municípios os impede de entrar no
programa. A situação é séria. As famílias brasileiras
mais pobres simplesmente não estão recebendo assistência. Os programas de combate à pobreza ainda
não chegaram aos "pobres mais pobres".
A Organização para a Agricultura e a Alimentação, das Nações Unidas - FAO divulgou ontem, no
Dia Mundial da Alimentação, relatório sobre a fome
no mundo que diz que 826 milhões de pessoas são vítimas crônicas de fome no planeta.
O relatório coloca a América Latina em uma situação intermediária, mel~or que a do continente africano, mas pior que a da Asia.
Segundo esse relatório, o Brasil é o que se encontra em pior situação entre os países da América
do Sul, apesar de ter conseguido uma pequena melhora em relação aos anos anteriores. São 16 milhões
de pessoas passando fome.
O País também ocupa o último lugar do ranking
no consumo de calorias. O déficit diário é de 250 calorias em relação ao índice ideal. Para se ter uma i~éi~,
a Argentina é o país sul-americano com melhor mdlce, tendo um déficit de 140 calorias.
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" Segundo a F~O, para dimin~ir a fome, é nece,sdestinações do Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza, tais como previstas no Orçamento da União
sano melh?rar o sl~tema educacional, o ~c,esso as
font~s de ag.u~ .potavel, ? ,saneament~ baslco ~ os
- União de todos os brasileiros - para o ano de 2001
serviços samtanos e SOCiaiS. E o caminho para ISSO
."
.
,
,'
seria a estabilidade política, o crescimento econômio que se venflca e aterronzadora realIdade. Aterronco sustentável, a redução da pobreza e a melhoria da
zadora qua~to ao montante total ~u~ s~ q~e~ despenprodução agrícola básica.
der, aterronzadora no que tange a dlstnbUlçao do numer~rio e aterrorizante em relação à qualidade do inNão é de admirar que o Brasil ocupe o último lugar no ranking do continente. E a fórmula para esse
vestlmento.
insucesso é a seguinte: base educacional fraca, pouSe não, o que dizer de um total de 2,3 bilhões
co aproveitamento tecnológico, política anti-social,
de reais a serem aplicados nos Estados do Nordeste
poucos investimentos em saneamento básico e commais os do Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Tocanbate à pobreza segundo critérios pouco inteligentes e
tins? É diluição a não mais acabar. Pois aos já alentaineficazes.
dos nove Estados nordestinos, acrescentam-se simNão queremos mágica; queremos programas
plesmente mais cinco, o que dá um total não pequeno
mais inteligentes~
de quatorze Estados, ou seja, mais da metade dos
Era o que tinha a dizer.
Estados da Federação. Ora, comparem V.Exas. esses
parcos bilhões - e dizer parcos é dizer pouco, afinal,
Durante o discurso do Sr. Lincoln Portela, o Sr. Themístocles sampaio, § 2 Q do arsão apen~~ do~s, ~nacreditáveis dois bilhõe~ - com os
tigo 18 do Regimento Interno, deixa a cadeisubstancla,ls ~J1hoes da ven,da ~~s estataIs, com os
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
robu.st,os ?11~oes da carga tnbutan~ ou com os subsGonzaga Patriota 4º Suplente de Secretário.
tanclalS bllhoes do PROER, para nao falar dos fartos
. '
.
numerários do pagamento da dívida. O que sobra
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patnota),- Conpara a área social? Nada, ou quase isso. E a necessicedo ~ palavra ao nobre Deputado Themlstocles
dade de investimentos na área social está, por exceSampaio.,
lência em Estados como o Piauí.
O SR. THEMISTOCLES SAMPAIO ( B l o - '
,
co/PMDB-PI. Sem revisão do orador.) _ Em primeiro
~as a escalada desse desc~labro e asc~n- '
d~nt~. _eminentes, D:putados. que dizer de u~a dlslugar, agradeço ao nobre Deputado Lincoln Portela a
solidariedade prestada ao meu pequeno Estado do
tnbulçao de 2,3 bllhoes de reaiS, em que a Bahia leva
Piauí.
mais de meio bilhão? Sim: meio bilhão! Um, só um,

?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
contestar critério que ninguém entende e que causa
revolta aos pequenos Estados. Não nos referimos a
Pernambuco nem à ParaliJa. Perguntamos por que a
Bahia teve direito a 22% dos recursos do Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, e o Piauí, considerado um dos Estados mais pobres da Federação,
fica apenas com 2%? Trata-se de grande irregularidade. E nós, Deputados, devemos contestá-Ia e procurar saber como foi definido esse critério. O Piauí não
se conforma com isso, e acredito que outrós Estados
também não se conformarão.
o Estado do Piauí, a nos basear nos dados concretos que nos vêm do Governo Federal, vale dez vezes menos que a Bahia, de povo tão querido por todos nós brasileiros, Estado do Senhor do Bom Fim,
de Jorge Amado, da saudosa Menininha do Gantois
e, por que não dizer, do ilustre Senador Antonio Carlos Magalhães!
Os números não mentem, a matemática, quando quer, é cruel. Não tergiversa, não vacila, não engana, apenas recorta. E, num recorte transversal das

dos quatorze Estados le~a mais de 2~% do total" !=los
recursos do fundo --: m?ls_ de ~m, qUInto, oquaSé ~m
quart,o d? total. E o Plaul, tao-s~ mlseros 2 Yo, ou seja,
um clnque~ta avos. D~ que adianta s~be,rmos qu~ o .
nosso glonoso, e quendo Estado do Plaul recebera se vier a receber -, para o comb~e à pobreza, m?is
r~cursos do que os Estados de Sao.Paulo, Parana e
RIo Grande do ,?ul? Parece e_ntretenrmento - antes o
fo:se, -, mas nao e. Acaso nao se sabe que aqueles
tr~s, Justamente eles, se encontram entre os quatro
ou cinco Estados mais ricos da Federação?
Muito pior do que isso, sem dúvida, é o tratamento dado ao Piauí, Estado tradicionalmente menos
desenvolvido no concerto dos Estados brasileiros, O
Piauí, com efeito, está colocado em penúltimo lugar
entre os Estados do Nordeste. Muitíssimo abaixo de
Estados como Pernambuco e Ceará, para não·falar
no campeão de todos e supracitado. A propósito, estes três como que contraponteiam os três acima: são
qua~e como que desenvolvidos. Ou a União não se
pergunta quanto à arrecadação do ICMS deles quando comparada à dos outros?
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Que critérios são esses que levam a tal despautério? Os do IDH, índice de desenvolvimento que
nem mais mantém sua nomenclatura original? Como
pode um índice que combina renda per capita, saúde
e educação desconhecer tão fragorosamente a realidade do Piauí? Desconhece-se o considerável número de analfabetos reinante entre os piauienses? Parece que sim. Desconsidera-se a notavelmente baixa
expectativa de vida predominante em nosso Estado?
Sem dúvida. Ignora-se a modestíssima renda familiar
· ? Co
-o?
qu e nos Cast Iga.
mo
_
. na .
,
.
E~tao, a co~fl~r-se n~s calculas do Instituto
d~ PesqUisa Ec~no.mlca AplJca?a -IPEA, ~es~onsavel por esses mdlces, conclUi-se que o Plaul, no
papel, é matematicamente desenvolvido. Falta-lhes, aos matemáticos, nascer lá. Mas não basta isso, nobres Deputados.
A utilização do dinheiro do fundo, já irrisório, prevê-se, deve se dar ante programas que não
aumentam diretamente a renda do povo e programas que o fazem. Pasmem! Os primeiros, estima-se, devem receber recursos maiores. Programas
como os de renda mínima, de geração de emprego
e os de estímulo à formação de ocupações que erradiquem o trabalho infantil são menos enfatizados,
em proveito de programas como os de água, saneamento e energia. Não que os últimos não sejam necessários, mas implicam paternalismo, algo não
mais defensável neste País, em que os brasileiros
não têm é emprego mesmo e, por isso, mal podem
- e isso quando raramente o fazem - pagar pela
água insalubre que bebem, nem pela manutenção
do esgoto, que não têm, nem muito menos pela
energia elétrica que consomem, haja vista a proliferação do número de gatos que surgem cotidiana e
descontroladamente em nossas favelas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ante essa triste realidade, em que há completa contraversão de valores, em que aqueles que menos
precisam mais ganham e aqueles que mais precisam menos ganham; ante essa situação destemperada, em que os poderosos que mais gritam, que
têm mais espaço na mídia e mais jogo de cintura
político mais levam para os seus; ante essa condição esdrúxula, em que os indicadores de pobreza,
estranha e singularmente - para não ir ao extremo
de dizer que não se respeitam -, valem no mínimo
menos que a realidade que apreciam, ou seja, em
que o modelo apaga o real, cabe-nos a revolta. Revoltarmo-nos e lutarmos. Batalharmos para que as
coisas voltem aos devidos lugares, para que, então,
impere o bom senso e para que o povo de Estados
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como o Piauí, antes de tudo brasileiros como todos
nós, mereçam a consideração que os comprovadamente precisados merecem.
.
Para ISSO, ~onclamamos todos os r~prese..nt~nte~ dos necessitados, do povo verdadeiro, na?
tao-so os dos Estados realmente m~nos desenvolvld?s, mas todos, a que se una.m, a !Im d~ mudar radl~almente esse estado de COIS~S, mcablvel ante ?~
numeras que se apr~sentam: ~ao podemos perml~lr
que o fosso entre nos, brasIleiros - antes de mais
. tao,
- mas tao
- gran d e,
nada, todos brasl".
eiras -, seja
que não mais possamos estender as mãos com
amor uns aos outros.
Era o que tinha a dizer.

o SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o início de vigência, em 8 de
outubro, do horário de verão em todo o território nacional tem gerado incisivas manifestações de inconformismo em vários recantos do País, numa reação justificada que deve merecer apreciação por parte do
próprio Presidente da República para a adoção da
providência saneadora reclamada em numerosas
Unidades da Federação, em nome de milhões de
compatrícios.
Recorde-se, Sr. Presidente, que há seis anos,
quando exercia mandato de Deputado Estadual pelo
Ceará, o Prof. Barros Pinho, Líder do PMDB, apresentou projeto de lei excluindo o Ceará da área alcançada pelo decreto do Poder Executivo Federal
então posto em vigor.
Mais recentemente, o Deputado Sérgio Novais
interpôs recurso judicial com idêntico objetivo, chegando a obter liminar de juiz singular, o que não
veio a prevalecer em razão de manifestação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que cassou a
decisão com base em arrazoado da Advocacia Gerai da União.
Hoje, em Fortaleza, um grupo de líderes políticos, empresariais e comunitários reivindicou ao Prefeito Juraci Magalhães que excluísse, por meio de
decreto de sua lavra, a nossa metrópole do malsinado horário, restabelecendo-se, assim, a normalidade
habitual, a exemplo do que já se registra em Pernambuco e em Roraima.
Ao deixar hoje a Capital cearense, o Chefe da
Municipalidade inclinava-se por acolher a sugestão,
embora se visse compelido a consultar a área jurídica, a fim de enquadrar o seu ato dentro de parâme-
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tros legais que não comportassem a sua pura e simpies nulificação pelo Judiciário.
Nesse quadro de expectativa, entendi de meu
dever apoiar a deliberação de Juraci Magalhães,
caso se confirme o seu elogiável propósito de atender à sugestão dos representativos segmentos que
o procuraram com tal objetivo.
Em plena campanha pelo segundo tumo, não
deseja Magalhães - eticamente - que o decreto que
vier a editar possa ser inquinado de algum interesse
menor, que se não compatibilize com o exclusivo intento de viabilizar a modificação, restaurando'o fuso
tradicional, a que já estávamos acostumados antes

querida cidade de Lagarto, que mais uma vez deu
ao Prefeito Jerônimo Reis a vitória nas eleições de
2
1 de outubro.
Quando assumiu a Prefeitura, há quatro anos,
o Prefeito recebeu o Município em situação precária. Hoje é modelo para todo o Estado de Sergipe,
contando com apoio total e irrestrito do Governador
Albano Franco, que sempre esteve conosco, inclusive alocando recursos estaduais para Lagarto.
Sempre que necessário vinha a Brasília solicitar
verbas para o Município, o que contribuiu no sentido de que o Prefeito Jerônimo Reis fizesse excelente administração.

da inovação ora questionada.
Desta tribuna, desejo apelar, em nome da bancada peemedebista, para que o Prefeito Juraci MagaIhães se reposicione diante do problema, equacionando-o como espera a totalidade dos nossos conterrâneos.
Como sua gestão teve sempre como característica maior sensibilidade no acolhimento das legítimas solicitaçõés de nossos munícipes, nada mais
justo do que rever o horário adotado desde o início
do mês, retornando a nossa comuna ao status anterior, como indiscrepantemente se pleiteia.
Seria, sem dúvida, uma atitude corajosa, contra a qual ninguém poderia se insurgir, nem mesmo
o Governo Federal, que já abriu exceção para dois
Estados - um do Norte, outro do Nordeste.

Para V. Exas. terem Idéia, antes de o Sr. Jerônimo Reis assumir a Prefeitura, o Município tinha
apenas 10 mil alunos na rede pública municipal.
Hoje são mais de 20 mil. Lagarto sequer dispunha
de esparadrapo para atender à emergência de postos de saúde. Temos mais de vinte postos de saúde
funcionando 24 horas, com dentistas e médicos. Há
também a farmácia básica, que fornece medicamer.·
to às pessoas carentes. Com isso, elas não precisam bater à porta de políticos para pedir remédio. E
com o slogan da administração, "Lagarto para todos" - existe na maioria do Nordeste a política radical, especialmente em Lagarto, onde há duas facções políticas, a do Bole-Bole e a do Saramandaia
-, o Prefeito Jerônimo Reis conscientizou a população do Município a não votar em partidos radicais e
grupos partidários. É dever do cidadão votar naquele que é melhor para a sua tidade, observar o que o
administrador fez em quatro anos na sua gestão.

Fica, pois, Srs. Deputados, a minha adesão a
essa idéia de inquestionável oportunidade, que muito bem colocará o Prefeito de Fortaleza diante da
nossa opinião pública, hoje consubstanciando mais
de 2 milhões de cidadãos.
Aguarda-se a manifestação de Juraci MagaIhães e o mesmo espírito de firmeza e determinação
que sempre embasaram as suas atitudes como o líder maior de nossa urbe, prestes a se reeleger para
novo mandato em democrática competição de larga
ressonância em nosso Estado.
O próprio Chefe da Nação deveria avocar a
deliberação, que é tradicionalmente de sua competência, revogando, mediante decreto do Executivo, a
esdrúxula medida.
É a solicitação empenhada que, deste plenário, transmito a S. Exa. na condição de representante do Estado Ceará na Câmara dos Deputados.
O SR. SÉRGIO REIS (PSDB-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venh~-à tribuna agradecer ao povo da minha

Considero muito positivo o fato de apenas 51%
dos Prefeitos do Estado de Sergipe terem sido reeleitos. Por outro lado, por estar administrando o Município, com o orçamento na mão, não quer dizer
que o Prefeito vencerá as eleições. Ele precisa trabalhar quatro anos, fazer com que o Município cresça e gere emprego. Tem de investir em educação e
saúde para que o povo o observe e o reconduza à
Prefeitura com base no trabalho realizado. Foi o que
ocorreu no Estado de Sergipe. Alguns Prefeitos,
nossos correligionários, não conseguiram reeleger-se. O povo de Sergipe está de parabéns por
mais uma vez ter reconduzido Jerônimo Reis à Prefeitura de Lagarto.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SANTOS FILHO (PFL - PRo Pronlij, leia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e $rs.
Deputados, subo hoje à tribuna para traz-ar ao co-
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nhecimento desta Casa assunto de candente relevância para a educação pública superior do Pars.

competência nas esferas do Poder Público no tocante à educação.

Para tanto, devo ater-me ao tec:r de i~portante
d?cumento que me chegou às. maos .ha poucos
dIas. Trata-se de uma carta a mim enviada ~';l26
de setembro.des~e ano pelo ~xmo. S~. Secreta~o de
Estado da CiênCIa, Tecnologia e Ensino Superior do
Estado do Paraná, subscrita também por cinco ilustres Reitores de universidades estaduais do meu
Estado.

Assim, ao afirmar que à União compete organizar o sistema federal de ensino, o §1º do art. 211
não a exime, explicitamente, de assistência técnica
e financeira junto aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municrpios.

Vamos .aos fatos, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que derivam do mencionado documento.
No dia 24 de agosto último, os Ministros Paulo
Renato Souza e Ronaldo Sardenberg, da Educação
e da Ciência e Tecnologia, respectivamente, assinaram portaria ministerial que institui o Comitê Gestor
do Fundo de Infra-Estrutura, o chamado Fundo dos
Fundos, criado pela Medida Provisória nQ 2.021.
Esse Fundo resulta da transferência de recursos
dos Fundos Setoriais para as instituições públicas
de educação superior.

a Fundo dos Fundos deverá receber, ainda
em 2000, 30 milhões de reais. Lembre-se aqui,
por oportuno, que os Fundos Setoriais representam um novo modelo para financiar o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. Uma vez
aprovados pelo Congresso Nacional, à semelhança de fundos semelhantes, deverão gerar um fluxo
estável e permanente de recursos da ordem de 1
bilhão de reais por ano, captados junto à iniciativa
privada. Desse total, 20% vão constituir o Fundo
dos Fundos - percentual destinado à recuperação
da infra-estrutura, das obras e dos equipamentos
do sistema de educação pública superior, com vistas a modernizar as instituições universitárias públicas, o que, temos de reconhecer, é um passo
crucial para o desenvolvimento educacional, cultu·
ra/ e técnico-cientffico nacional.
Contudo, segundo informações dos meios de
comunicação de massa e de outras fontes, o Ministério da Educação irá destinar os 20% dos recursos
do Fundo dos Fundos apenas às Instituições Federais de Ensino Superior - IFES.
A Constituição Federal afirma no seu art. 211,
capu,<, no que é seguida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei nº 9.394, de
1996), que a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino em regime de colaboração. Daí os §§ 1!l, 22 , 32
e 4Q d",sse artigo dizerem respeito às repartições de

Posto isso, conclui-se, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que os recursos do Fundo dos
Fundos não podem, de modo algum, ser destinados exclusivamente às instituições federais, como
vem sendo anunciado, mas terão de contemplar,
também, instituições estaduais e municipais de
educação superior.
(

Cabem aqui algumas informações que procedem do último fórum de reitores da Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM: o País conta com 39
universidades federais e 39 univer&idades estaduais e municipais. Ora, são essas instituições estaduais e municipais de educação superior que concorrem para a interiorização do sistema universitário brasileiro, atuando com competência e eficiência em programas e projetos de ensino, pesquisa
e extensão; a maioria deles governamentais. Além
disso, essas instituições recebem 14% dos universitários brasileiros, o mesmo percentual recebido
pelas universidades federais.

a segmento representado pelas instituições
universitárias estaduais e municipais engloba, dentre outras, universidades de porte e prestígio, como
as estaduais paulistas, de que são ótimos exemplos
a USP de São Paulo e a UNICAMP de Campinas,
as cinco estaduais paranaenses e ainda as estaduais do Ceará, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de
Minas Gerais. Há alguma dúvida sobre o papel crucial que essas instituições têm tido no desenvolvimento educacional, cultural e técnico-científico do
País? Claro que não! Mas há dúvida, infelizmente,
quanto a essas instituições virem a se beneficiar dos
recursos provenientes do Fundo dos Fundos, a julgar pelas declarações que vêm sendo feitas pelo
MEC, salvo atuação política em contrário, que, espero, tenha inrcio nesta Casa:
É, portanto,' inadmissível que instituições universitárias estaduais e municipais deixem de ser beneficiadas pelo Fundo dos Fundos, sobretudo se se
cansidera-o enorme esforço dos Estados e Municípios no sentido de criar e manter instituições superiores sérias, sem abrir mão do papel constitucional
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que lhes cabe quanto às prioridades demandadas
pelo ensino fundamental e médio.
De fato, o Paraná é um belo exemplo de
Estado que investe maciçamente em educação
superior. São quase 287 milhões de reais neste
ano, para um sistema estadual com cinco universidades e onze faculdades, versus cerca de 255
milhões de reais da União para a Universidade
Federal do Paraná. Acresça-se a esses dados financeiros o fato de que, do total de 71 mil alun~s univ~rsit~rios do meu Estad?, ce.rca de 51
mil (7~,5 Yo) sao estudantes de universidades estaduals.
Diante desse quadro, onde o Paraná é i1ustração das mais significativas (afinal, o esforço e o nív~l, ~e investimen!o ~aranaense nu!" sistema. universltarr? estadual sao Impares no PaiS), concluI-se, Sr.
Pr~slde.nte, Sra~., ~ Srs. ~eputados~ que toda~ as
unlv~r~ld~de~ pubhc~s,. sejam fed~rals, estadual~~u
mUnlClp~IS, t~m o direito de partilhar dos recu s
que terao on~em no Fundo dos Fundos após sua
regulamentaçao. I
Exorto meus ilustres colegas parlamentares
desta Casa a que atuem, sobretudo em defesa dos
seus Estados e Municípios, no sentido de que tal direito não seja usurpado em nome de interesses federais, com conseqüências funestas para o sistema
universitário público como um todo.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) Informamos aos Srs. Deputados que se encontram
em seus gabinetes que a partir das 15h será realizada reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com a presença do Sr.
Ministro Pedro Malan.
o SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Jorge.
O SR. EDUARDO JORGE (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, entre os dias 17 e 20 de setembro deste ano,
em Osasco, participei de congresso mundial que
discutiu o uso do amianto em várias indústrias,
quando se reuniram delegados de 32 países.
Acabo de receber em meu gabinete relatório
do referido congresso, junto com moção que está
sendo encaminhada particularmente aos Deputados
da Comissão Especial que analisa o projeto sobre o
banimento do amianto, solicitando rapidez na sua
apreciação. A Comissão ainda não emitiu parecer
sobre o projeto de nossa autoria.
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Sr. Presidente, peço a V. Exa. a transcrição,
na íntegra, dos documentos referentes ao Congresso Mundial. do ~mianto, insisti~do para que esta
<?asa aprecie rapld~mente o pro~eto de noss~ autona, prevendo o banimento do amianto do Brasil.
Muito importante foi o posicionamento da
Organização Mundial do Comércio, que no final do
mês de setembro referendou a posição da França,
permitindo à Comunidade Européia manter a proibição do uso do amianto.
AOrganização Mundial do Comércio reconheceu como legítima a decisão da França e da Comunidade Européia, visando proteger a comunidade e
os trabalhadores europeus das conseqüências do
uso dessa substância cancerígena.
Quero também pedir a V. Exa., Sr. Presidente, que determine a transcrição de matéria publicada no jornal Valor Econômico, edição do dia 9
de outubro de 2000, de autoria do jornalista Rodrigo Bittar, de Brasília, segundo a qual a Universidade Estadual de Campinas está fazendo estudo
sobre o uso do amianto no Brasil, com financiamento da empresa SAMA, que faz a extração do
produto, ou seja, uma grande empresa financia as
pesquisas do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de Campinas - que já duram
quase um ano - sobre o uso do amianto, para saber se prejudica ou não a saúde dos trabalhadores
e da população. em geral.
Não é uma atitude ética do Reitor da Universidade de Campinas receber dinheiro de uma empresa de extração' mineral para investigar se o material
usado em várias indústrias é cancerígeno. Não há
possibilidade de isenção por parte desses pesquisadores. Tanto não há que já houve cisões na própria
equipe do Departamento de Medicina Preventiva da
UNICAMP. Médicos que acompanhavam o estudo
se retiraram dizendo que não havia independência
para a sua realização.
Faço, então, essa crítica à Universidade de
Campinas, particularmente ao Reitor, por estar recebendo dinheiro de uma empresa para investigar se
o produto por ela usado é ou não prejudicial à saúde
pública. Repito: não é uma atitude correta da Universidade de Campinas, que, de certa forma, descredencia o estudo que será apresentado em novembro ou dezembro deste ano.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS E MATÉRIA A QUE
SE REFERE O ORADOR:
'
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REDE VJRTUAL-cIOADÃ PELO BANIMENTO
OOANIANTO
(BAN ASBESTOS NETWOR-K)

Osasco, 2019/2.000.

Ao(Ã) Exmo(8). Sr(a.) Oeputado(a) Federal
Membro da Comissão Especialmente Constituída para Apreciar e Proferir
Parecer ao Projeto de Lei 2186196, que dispõe "sobre a substituição
progressiva da produçAo e comercialização de produtos que contenham
asbesto/amianto"
A Rede Virtual-Cidadê pelo Banimento do Amianto e ABREA-Associaçlo
Brasileira do Amianto, promotoras e organizadoras nacionais do Congresso
Mundial do Amianto, ocorrido entre 17-2019/2.000 em Osasco, vem
respeitosamente encaminhar os documentos anexos aprovados pelos
delegados de 34 paises presentés ao maior evento sobre este tema ocorrido
em todo o planeta, para conhecimento de V. Excia., bem como nos colocar à
disposiçlo para subsidiar a ComissAo Especial naquilo que for necessério,
tendo em vista o assunto ser da maior relevância para nós cidadãos! que
representamos os interesses das vItimas, consumidores, trabalhadores e
populaçlo em geral; Comissão esta cujos trabalhos pretendemos acompanhar
pari p8SBU em todo o seu desenvolvimento.
Certos de contar com o apoio de V.Excia. para que possamos ser
ouVidos e ter acess~ a todas informações produzidas por esta Comissão,
desde já agradecemos a atençlo e coIocamo.nos à disposição pelo e-mails:
2-abreaQtMase,com.br e banasbestos@base.com.br e pelo fax: (011 )5083-3830,

subSCl"8Y8ndo-nos,
Atenciosamente,

)
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DECLARAÇÃO DOS SINDICATOS PELO BANIMENTO DO AMIANTO EM TODO O MUNDO.
Os sindicatos presentes no Congreao Mundial do Amianto reafirmam o seu cómprometimento com uma
prolbic;io mundial da mineraç:lo, fabricaç:la e comerciallzaçaeJ de todas as formas de amianto e pnxIuIos
que contenham amianto.

É fato que:
•

•
•

O amianto 6 uma subltanda cancerfgena em qualquer de suas formas;
O amianto. uma ameaça à .lkIe pdbllca • 10 meio ambiente;
Tecnicamente, a forma maia eficiente de controlar as subltanclas cancerfgenal é a sua
IUbllltuiçlo por outras alternativas menos tmeicas.

Tomando em conlideraçlo todos os upectaalOCiais e econOl'nicos que envolvem o processa de
produçlo e uso do amianto ao ~r do mundo, oa sindicatos se comprometem a apUcar as seguintes
medidas.
•

BanimllltD do aml.mo: Ollindlcatoa devem Impulsionar seus govemos nacionais para que
introduzam a prolblçlo do amianto como parte de uma iniciativa intemacional pelo banimenlD na
mundo Intelro.
trabalhado...: Os aindlcatoa devem eJigir a seus govemas para que ra1Ifiquem,
apliquem e ~ o cumprimento da Convençlo 162 da qrr cama pad~o mfnimo de
proteçlo 801 trabalhadores que podem estar e~stos ao amianto nos ambientes de trabalho.
Os sindicatas devem aaegul1lr que os melhores métOdos de proteçlo para prevenir contra 8
e"PQlliçlo u fibma de amianto, esteja disponJveJ para OI trabalhadores que atuam na remoça0
'do amianto.
• .CoIllCilldbaçIo: Os sindicatos devem desenvolver 8 manter uma ampla campanha
Intemacional para educaras trabalhadores, o movimento sindical e o pllbllco, sobre os rilCOl da
8lq)OIiÇlo .s fibras de amÁlntD e sobre as medidas a serem tomadas para prevenir as doenças
e aasegurar o banimento mundial do amianto.
.
• Alt8rnItIYa: Os Ilndlcatos devem buscar aaubltltulçlo do amianto por substancial alternativas
CfD'e aej.~tcWca. panla salkle humana e para o melo ambiente. Pesquisas tec:noI6glcas
devem ...promovidas par;) aubltltulr o amianto onde estas tecnologias atualmente RIo exiItem.
• IntMcamblo de Infonnaç6ee: Os IIndlcatoa que eltlo em pailes que produzem e uum
IUbltitutol para o amianto devem distribuir Infonnaçlo técnica ~bre as substancla. altemativo
para os aindfcatoslrmlos nos pai•• onde esta. substanclas nlb do atualmente tabradas e

.PI'câÇIo"

usa.1. .

•

•

•

•

TnnsIçIo Justa: Noslocala onde os trabalhadores podem ser deslocados por causa da
Introduçlo de uma proibiçlo ao amianto, os sindicatos devem exigir uma transiçlo justa para

proteger o ..,éria e o bem estar de todos os afetados e suas comunidades.
'
procurar através de seus alatemas legais, levar à justiça
aqueles emptegadorea negligentes que causaram doenças relacionadas ao amianto e danol
ambientais pari a comunidade. O poltlidor deve pagar os cultos da limpeza de qualquer dano
ambiental causado em sua.operaç6es.
"
IndenIzIçIo: Os IInc1icatas devem procurar garantir Indenlzaç6ea apropriadas e ripldas plllCl o.
trabalhadores que sofrem de doenças relacionadas ao amianto.
,
Trat.amento: Os lindicatos devem desenvolver campanhas para assegurar que as Vitimas do
amianto tenham aC8810 a tratamento medico aproprfado, serviços de apolo e infoNnaçlo.
~ lepic Os sindicatos devem

Assinllm em nome doa sindicatos presentes no Congresso Mundial do Amianto 2000.
EdIIan luiz ~ CONTICONICUT, ar.u.

weI/ngtUI p c.n.Iro, FITCM - E8crftórIO RIgicrIII- Am6rica LIIIk1a li Carlbe. PIIIlIllé.
Rana Murie, F\TCM, EIcrit6rio CentrII. SuIça.
JcII6 ea. de C3(ü, CISSOR,
FlegIIo;
JoI6 Augusto da SlIva Filio. FENATESI7CNTC. SraI.

o-co.

er.u.

NJc:k De cato. CAWtrCA, Clrld.
Rary Q'NeIl. IFJ.IrQ*nL

NIgeI8ryIon, lngIarra.

Bx.u.'V\.Cl Pfl5Ce - 'c. GIL- r -J4l..: a..
L,A,zs VCDGhAAJD AfFówvv
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Congresso Mundial do A.nianto
Global Asbestos Cons,es.
Passado, "Presente e Futuro
"asf, Preseai and Future
Csasco • São Paulo • Srasll

17 • 20 sef 2000

MOÇÃO DE APOIO AO BANIMENTO CO AMIANTO
NO BRASIL
Nós, delegados de todos países(32), a saber: Argentina,
Austrália, Brasil, Croácia, Canadá. Dinamarca, França, Holanda,
BIWgica, Eslovênia. Inglaterra, Estados Unidos, Portugal,
'Finlêndia. Ilhas Virgens, Malásia. rndia. Coréía. Holanda,
Alemanha, Japão, Nova Zelândia, MéXico, Chile, Peru, Trinidad
e Tobago, Panamá, Itália, Sufça, Hong Kong, África do Sul,
Angola, presentes ao Congresso Mundial do Amianto: Passado,
Presente e Futuro, entre 17 e 20 de setembro de 2.000. Osasco.
vimos respeitosamente à presença dos Senhores Deputaaos
Federais, membros da Comissão Especial, constituída para
apreciar o projeto de lei dos Deputados Fernando Gabeira e
Eduardo Jorge, que prevê o banimento do amianto no Brasil,
recomendar que se adotem de imediato mecanismos legais que
ponham fim ao flagelo e genocfdio praticado pela indústria do

amianto, especialmente, neste século.
Considerando que o amianto sob todas formas(crisotila ou
an1ibóUos) é conhecido de há muito tempo pelas suas
propriedades carcinogênicas e é reconhecido como nocivó à

saúde pública pelas instituições de saúde mais respeitadas do
mundo, que têm recomendado reiteradamente que se substitua

o amianto, buscando alternativas menos perigosas.
Considerando a decisão anunciada oficialmente pela OMCOrganização Mundial do Comércio no dia 1819/2.000. a data de
abertura do nosso congresso, de garantir que a França pode
banir o amianto por motivos ligados à defesa da saúele pública,
decisão esta inédita nos fóruns da DMC. considerando sua
vocação de defesa do livre comércio, vimos fortemente
conclamar que seja aprovada lei que profba todos Q8 usos

de amianto no Brasil, sua extração, comerc.ialaação,
importação e exportação, para tennos um mundo Uwe do
amianto o mais rápido possível, evitando com isto provocar
ainda mais sofrimentos à humanidade. A responsaitilldalle
de proteger a vida de milhões de inocentes está em SUM
mlos!
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INDÚSTRIA PAGA PESQUISA PRÓ-AMIANTO

A indústria do amianto é a maior financiadora da
principal pesquisa que vem sendo utilizada no lobby
contra o banimento do uso dessa fibra mineral no Brasil. Documentos obtidos pelo Valor mostram que a
Sama - Mineração de Amianto tem contrato de R$
976,9 mil com a Unive(sidade de Campinas
(UNICAMP) para que um grupo coordenado pelo professor Ericson Bagatin, do Departamento de Medicina Preventiva e Social, desenvolva o chamado "Projeto Asbesto: Morbidade e Mortalidade entre Trabalhadores Expostos ao Asbesto na Atividade de Mineração 1940-1996". Asbesto é amianto.
O pagamento, de acordo com o termo aditivo
número dois do convênio, é dividido em duas rubricas. A primeira é administrada pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (FUNCAMP) e prevê o
pagamento de 36 parcelas mensais de R$9.646 (totaIizando R$325.656). A segunda qualificada como "doação" é a maior: 36 parcelas de R$18.090, "a fim de
subsidiar o desenvolvimento da Área de Saúde Ocupacional" da Universidade. Total da ajuda: R$651.240.
As parcelas, em ambos os casos, começam a
ser pagas em maio de 1998, devendo ser mantidas
até maio do ano que vem. A pesquisa coordenada por
Ericson Bagatin está prevista para ser concluída em
dezembro próximo.
Aos recursos da Sama somam-se outros R$906
mil, repassados pela fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (FAPESP). Os estudos resultaram em um levantamento cujos resultados preliminares são considerados pelo diretor-geral da Sama,
Rubens Rela Filho, "amplamente favoráveis à empresa". A Sama é sediada na cidade goiana de Minaçu,
local da única mina de amianto do Brasil e a quinta
maior do mundo. Os resultados foram divulgados a
pedido do Ministério das Minas e Energia.
O texto encaminhado ao Ministério defende que
o produto brasileiro apresenta toxicidade inferior à citada na literatura médica internacional. Isso, segundo
ele, pode ser atribuído ao material (crisotila, no caso
brasileiro, e anfibólios, a fibra comum na Europa) e
"ao efetivo controle da exposição ocupacional".
Segundo o Contrato firmado com a Unicamp, a
Sarna também é responsável pelo pagamento de até
10.350 exames radiológicos, de 31.050 leituras e
1.100 exames tomográficos. além de arcar com as
despesas decorrentes do transporte e realização de
exames até o limite de 1.100 trabalhadores e ex-trabalhadores da empresa.
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Fernanda Giannasi, coordenadora da Rede Virtual-Cidadã pelo banimento do Amianto e Fiscallaboral do Ministério do Trabalho em São Paulo, acredita
que o financiamento da Sama inviabiliza "completamente" o uso científico da pesquisa da Unicamp. "É inconcebível que a indústria do amianto pague por um
estudo que vem sendo usado na justificativa da manutenção da fibra no Brasil e ainda tenha cunho científico", reclama.
O professor Ericson Bagatin negou quaisquer
influências econômicas no resultado de sua pesquisa.
"Os dados que foram apresentados são preliminares
e muita água ainda vai rolar", diz. De acordo com o
cronograma oficial, o "Projeto Asbesto" será concluído em dezembro. "Meus dados são todos baseados
em critérios científicos. Se houver quaisquer problemas éticos, quem deve responder é a Unicamp, que
permite financiamentos desse tipo", conceituou.
O coordenador-geral da Unicamp e vice-reitor
da Universidade, Fernando Galembeck, considera as
acusações de Fernanda Giannasi "completamente
descabidas".
Segundo ele, o projeto coordenado pelo professor Bagatin é da Fapesp, com a participação também
da Escola Paulista de Medicina e da Universidade de
São Paulo (USP), além de contar com a colaboração
de pesquisadores da MacGiII University e da University of Britsh Columbia, ambas canadenses. "Este
projeto está sujeito aos controles científicos e éticos
aplicados a todos os projetos financiados pela Fapesp, que obedecem a padrões absolutamente rigorosos", afirmou.
Um dos principais membros do grupo de pesquisa coordenado por Bagatin no início da pesquisa
foi o pneumologista Eduardo Algranti. Em 30 de agosto do ano passado, Algranti pediu desligamento do
grupo e, por e-mail, apresentou seus motivos: "houve
sérias discordâncias entre o grupo de trabalho referentes ao fluxo de encaminhamento e atendimento
dos ex-trabalhadores, sugestão de participação de
equipe da empresa no projeto e proposta de não se
publicar resultados até que o estudo fosse completado", justificou o médico.
"Isto resultou numa cisão do grupo de trabalho,
por entendermos que houve uma clara intenção de tomar o controle os rumos do projeto, além de acharmos que não deveria haver participação da empresa
num assunto tão polêmico", complementou em referência à Sama.
Por conta de suas pesquisas com amianto, Bagatin é consultado na definição de indenização para
trabalhadores que eventualmente tenham problemas
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de saúde por conta da exposição ao amianto. Por considerar esse assunto "complicado e polêmico", o professor não quis detalhar seus critérios.
O diretor-geral da Sarna também nega influências econômicas nos resultados preliminares da pesquisa da Unicamp. "Financiamos o estudo porque não
tem ninguém para fazer isso no Brasil", disse, "Jamais
tivemos resultados", afirmou.
Os países que proibiram a utilização do amianto, principalmente do tipo anfibólio - entre eles a França e a Itália -, atribuem ao produto vários casos de
doenças resPiratórias e câncer, como asbestose (fibrose pulmonar, que mata o doente por asfixia) e o
mesotelioma, tipo de câncer extremamente agressivo, que também afeta o pulmão. O Ministério do Meio
Ambiente defende o banimento do uso da fibra no
Brasil em cinco anos, forçando as indústrias do setor
a utilizarem material alternativo.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Jorge, o Sr. Gonzaga Patriota, 42 Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Léo Alcântara, § 2º
do artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Léo Alcântara) - Concedo a palavra ao Sr. José Carlos Elias.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS ( PTB-ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, estou dando entrada hoje, nesta
Casa, a um projeto de lei que altera os arts. 74 e 252
do Estatuto da Criança e do Adolescente e acrescenta ainda o art. 252~A a essa lei.
O principal ponto do projeto é o que vai obrigar os
responsáveis pelos diversos espetáculos públicos a afixar em lugar visível informações destacadas sobre a natureza do espetáculo, a faixa etária de classificação e o
horário de sua realização. E ainda o §2º, que obriga que
as diversões e os espetáculos destinados à criança e ao
adolescente se encerrem, obrigatoriamente, às 24 horas
(meia-noite). Caso isso não ocorra, os responsáveis estarão sujeitos a pesadas multas.
Considerando a preocupação dos pais com a
segurança de suas crianças e adolescentes, penso,
senhoras e senhores, que, se não pela razão, pelo
menos pela lei, esses pequenos jovens devem ser
preservados da violência que acomete as cidades,
principalmente nos horários considerados de risco
(das 24 horas às 4 horas da manhã.).
Assim, Sr. Presidente, quero contribuir, com
esse projeto, para que a sociedade respeite a ordem
natural das coisas, mudando o pensamento dos empresários do setor de diversões, permitindo que seu
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público infantil possa divertir-se em horário adequado
e com a segurança desejada.
O SR WALDOMIRO FIORAVANTE (PT-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, embora a população brasileira não tenha
feito associação entre o projeto político em âmbito nacional e as eleições municipais, os resultados sinaJizam que em 2002 haverá um novo projeto de governo
nesta Nação.
Estou bastante entusiasmado com o resultado
obtido pelo Partido dos Trabalhadores nessas eleições. Até o segundo turno ainda teremos condições
de eleger 202 Prefeitos, disputando as principais Capitais do País, a exemplo de São Paulo, Porto Alegre,
Curitiba, Recife, Belém e Goiânia.
É evidente que isso nos credencia como a maior
força política do País com condições de apresentar
projeto que venha a mudar a economia brasileira, o
projeto político adotado pelo atual Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Os altos índices de rejeição ao atual Governo
devem-se à postura extremamente equivocada que
vem adotando. Já no segundo mandato, o atual Presidente da República ainda não governou para o povo
brasileiro, mas para os banqueiros, o capital especulativo, as multinacionais, os latifundiários, entregando
descaradamente o País ao Fundo Monetário Internacional e endividando-o de forma insustentável.
Acompanhando os noticiários veiculados pela imprensa nacional, ouvi o Presidente Fernando Henrique
Cardoso dizer que mudanças são fáceis apenas no palanque. Concordo em parte com S.Exa. Do jeito que
comprometeu a política brasileira perante as multinacionais, os banqueiros e o capital especulativo; do jeito que
atrelou o País ao Fundo Monetário Internacional, é evidente que o Presidente da República tem de continuar
seguindo até o último dia do seu mandato a cartilha estabelecida pelos banqueiros internacionais e, sem dúvida alguma, pelo capital especulativo.
Membros do Partido dos Trabalhadores já governam importantes cidades e Estados da Federação brasileira. Já mostramos ser possível fazer política voltada
para a solução dos problemas econômicos das cidades
e Estados sob nossa administração, em especial do Rio
Grande do Sul, hoje governado pelo Sr. Olívio Dutra. É o
Estado que mais tem crescido no País.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
reafirmar a disposição de apoiar a candidatura do
nosso companheiro Lula às eleições presidenciais de
2002, na certeza de que será o grande Presidente da
República que o povo espera, aquele que fará muitas
mudanças no País.
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O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ao ocupar esta tribuna, quero registrar quatro assuntos que acontecem no meu Estado,
Mato Grosso do Sul, e que podem servir de reflexão
para o restante do País.
O primeiro diz respeito à passeata dos servidores públicos do Estado, da EMPAER, da CODEMS e
da AGROSUL, que foram às ruas da Capital, durante
a tarde de ontem, manifestar-se em protesto contra
as mudanças administrativas propostas pelo Governo
e contra o atraso do pa~am.ento dos servidores',o,que
vem ocorrendo desde JaneIro deste ano; em medIa, o
't
d 30 40 d'
• pa~ament o vem ~en do fel o em torno e ,
las
apos a data prevIsta.
Mister se faz, Sras. e Srs. Deputados, que, qualquer que seja a proposta de reestruturação por pane
do Governo, não haj~ prejuízo para os servidores e
para os trabalhos realizados.
O segundo fato a lamentar, Sr. Presidente, é a
"confissão" do Secretário de Fazenda do Governo de
Mato Grosso do Sul, Paulo Bernardo Silva, de que
aquela Secretaria reteve e deixou de repassar mais
de R$5,1 milhões às Prefeituras durante o ano de
1998, como parte do FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valori::ação do Magistério.
E inadmissível, Sras. e Srs. Deputados, que os
Municípios, as escolas e os alunos estejam ficando
no prejuízo.
.
E também do setor educacional do nosso Estado vem a terceira e triste notícia, a de que os 250 professores das 12 unidades da Universidade Estadual
ainda mantêm a greve iniciada há três semanas, no
dia 28 de setembro, em protesto contra atraso nos pagamentos e pela criação de um Plano de Cargos e
Carreiras, além da autonomia financeira para a instituição.
E por último, Sr. Presidente, chega-nos a informação de que os 100 mil alunos da rede estadual de
ensino em Campo Grande estão sem aula, com as 89
escolas estaduais estando de portões fechados até
que a categoria decida se entra em greve em protesto
contra o atraso no pagamento dos salários, situação
que se repete no interior, em outros nove Municípios,
além da Capital, onde os professores estaduais também estão parados. Segundo a Federação dos TrabaIhadores em Educação, a paralisação já atingiu Taquarussu, Anastácio, Cassilândia, Corumbá, Glória
de Dourados, Ladário, Mundo Novo, Porto Murtinho e
Sete Quedas.
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Essa situação vem colocando em dificuldade
não apenas as famílias dos servidores, mas também
todo o comércio, que já está preocupado com o atraso
no pagamento dos salários dos servidores estaduais,
pois conta com esse dinheiro para o aquecimento das
vendas no final de ano.
Encerro, Sr. Presidente, fazendo minhas as palavras do grande educador Darcy Ribeiro, que dizia:
"Só há duas opções nesta vida, resignar-se ou índignar-se, e eu não vou resignar-me nunca".
Era o que tinha a dizer.
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP.
Sem revl'sa-o da r d
) - S P 'd t
I
o a ora.
r. resl en e, co egas
Parlamentares, registro nesta tarde grande acontecimento não só no Brasil, como no mundo todo: a Marcha Mundial das Mulheres Contra a Pobreza e a Violência Sexista.
Essa marcha foi lançada no Dia Internacional da
Mulher, 8 de Março deste ano. Mulheres de 157 países estão em movimento para denunciar as causas
da pobreza, da opressão e da violência contra o sexo
feminino, exigindo mudanças de política nesses países, no sentido de acabar com as causas da pobreza,
entre outras, o desemprego, a concentração de riqugza e a ausência de políticas públicas, sobretudo nas
áreas de educação e saúde.
Em relação à violência sexista, nós mulheres,
com esse movimento mundial, denunciamos as causas do machismo e da opressão contra nós no mundo
inteiro. Em todas as capitais brasileiras, as mulheres
estão-se manifestando, com a participação de homens solidários à causa, em atos públicos, denunciando a política do Governo Fernando Henrique Cardoso, claramente contrária aos interesses da maioria.
Sem dúvida alguma, mulheres e crianças são as principais vítimas dessa política que gera desemprego,
miséria e violência,
É estranho, Sr. Presidente, que exatamente nesta data, num fórum promovido pelo Banco Mundial
aqui no Distrito Federal, o Vice-Presidente do Banco
Mundial cobre do Governo brasileiro determinadas
políticas que iriam no sentido do combate à pobreza e
à miséria e da promoção da igualdade de oportunidades entre todos os seres humanos dos mais variados
partidos do mundo, sobretudo nos países do Terceiro
Mundo.
O técnico e Vice-Presidente do Banco Mundial
diz claramente que a pobreza no Brasil só será resolvida com a reforma tributária, com a reforma agrária e
também com altos investimentos em políticas de educação e saúde.
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Ora, é preciso que uma autoridade de uma
agência internacional, bastante questionável do ponto de vista da credibilidade, mas que, sem dúvida alguma, determina em grande medida os rumos da poIrtica econômica de governos como o do Brasil, venha
participar de um fórum internacional aqui sediado .e
diga que cabe ao Governo brasileiro promover essas
reformas, corno únicas medidas capazes de combater a pobreza, a miséria, a desigualdade e a violência
que afetam de forma aguda mulheres e crianças no
mundo inteiro.
Sr. Presidente, invoco os Srs. Parlamentares
para que nesta Casa do povo possamos promover
aquilo que depende de nós: soluções, medidas e leis
capazes de, pelo menos, atenuar as enormes distorções e desigualdades entre homens e mulheres em
nosso Pars.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento especialmente o Deputado Paulo
Gouvêa, da minha cidade. Tenho o prazer de parabenizar Prefeitos eleitos e reeleitos em alguns Municípios do meu Estado, que estão em Brasília, já se preocupando com a participação no Orçamento Geral da
União. São eles: o Prefeito reeleito de Ilhota, Sr. Roberto da Silva; o Prefeito de Friburgo; o Sr. Vereador
Pedro de Oliveira, juntamente com os Secretários
Mezario e Gilmar; o Prefeito reeleito de Piçarras, Sr.
Humberto Teixeira; o Prefeito de Benedito Novo, Sr.
Laurino Dalke, também reeleito; o Sr. Carlos Alberto,
reeleito Prefeito de São Carlos com fantástica votação, e o Prefeito eleito Heinz Stoltenberg, que foi candidato'a Deputado Estadual e elegeu~se Prefeito do
Município de Vidal Ramos. Faço questão de cumprimentá~los. S. Exas. estão aqui em Brasília conosco
para trabalhar e angariar recursos para os seus Municfpios.
Venho novamente à tribuna convidar todos os
Srs. Deputados e todas as pessoas que estão assistindo a este pronunciamento pelos Estados do Brasil
afora para participarem de um fantástico evento que
está sendo coordenado pela Subcomissão de Turismo da Comissão de Economia, Indústria e Comércio
da Câmara dos Deputados, o 11 Congresso Brasileiro
da Atividade Turística. Trata-se de congresso inédito,
promovido pela Comissão juntamente com o Ministério de Turismo, o Conselho Consultivo Nacional- todas entidades organizadas nacionalmente - e o meio
acadêmico. Nesse congresso discutem-se ações
para estabelecer prioridades, identificar gargalos e
resolver problemas que estão afetando e prejudican-
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do o desenvolvimento da economia do turismo brasi·
leiro em curto e médio prazos, buscando acima de
tudo a integração e a concentração de esforços para
que essas ações aconteçam efetivamente.
De forma também inédita, estamos promoven.
do, junto com o \I Congresso Brasileiro da Atividade
Turística, que acontecerá em Blumenau, Santa Catarina, de 27 de novembro a 1 de dezembro deste ano,
o I Fórum Nacional de Gestores e Empreendedores
da Atividade Turística e o I Encontro Integrado de Par·
lamentares, Mestres, Doutores e Pesquisadores em
Turismo. Haverá ainda uma reunião do Conselho de
Dirigentes do Turismo Nacional, antes da abertura do
11 Congresso Turístico, que contará com uma discussão antecipada dos gestores da administração púbJica e privada, dos tradings, do Convention Bureau e
dos Secretários, para identificar as dificuldades da iniciativa privada e do Poder Público, principalmente o
estadual e o municipal. .
_
. Levaremos essas Informaçoes para um encontro Int~grado de Parlamentare~, ~e~tres, do~tores, e
pesqUisadores, 'para dar conslsten~la conceituai as
propostas ~~ralda~ do I.Fórum Nacional dos Gestores da Admlmstraçao,aa fim de que co~struam, ~o segundo c?ngresso, .a 2- Agenda do T~nsmo Naclon~l,
que sera em segUida levada ao Presidente da Republica.
O primeiro congresso brasileiro já obteve resultados e exerceu pressão junto ao Governo para que
fosse criado e aplicado o Brasil Empreendedor do Turismo, programa que resolveria algumas ansiedades
e reivindicações do setor, algumas das quais objeto
de propostas que já tramitam nesta Casa.
Acima de tudo, Sr. Presidente, é preciso ressal~
tar que nossa grande conquista é a conscientização
da população quanto ao fato de que turismo é economia porque gera emprego e renda em curto prazo e
com baixo investimento; por isso, precisa ser tratado
com profissionalismo e identificado como indústria.
Só há uma forma de chegarmos a resultados
positivos: integrar todas as áreas da economia do turismo para que, juntamente com a organização política do setor, seja desenvolvida toda essa fantástica
atividade da economia que o Brasil descobriu.
O SR. PAULO GOUVêA (PFL-SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero
informar à Mesa e aos meus caros colegas Deputados e Deputadas que, desde o início deste mês, reassumi minha cadeira de Deputado Federal, no gabinete 755. Estive ocupando, no início deste meu segundo
mandato, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina, portanto licenciado

º
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desta Casa. Posteriormente estive afastado para disputar a eleição para Prefeito da minha cidade. Reassumo meu mandato com muita honra e muita disposição para trabalhar pelo meu Estado e pelo meu País.
A propósito da eleição, Sr. Presidente, tenho lido
muitos comentários e análises sobre os resultados.
Neste plenário, muito se tem discursado sobre o·resultado das eleições, suas causas e seus efeitos.
Como já disse, fui um dos participantes desse pleito.
Disputei a eleição de Prefeito da minha cidade, Blumenau, em Santa Catarina, e perdi para o atual ocupante do cargo, o Prefeito do PT.
Fico perplexo quando ouço da imprensa ou
.
_
."
neste plenáno, declaraçoes de dlngentes e represen.
tantes do Partido dos Trabalhadores de que os resultados favoráveis a seu partido se deveram a uma opção dos eleitores pela ética na política, pela moralidade. Não estou aqui para justificar uma derrota eleitoral, mas, se vale o exemplo da minha cidade, posso
afirmar que, pelo menos lá, a escolha nada teve nada
com moralidade administrativa. Em Blumenau, o PT
não teve o menor pudor ao se aliar com o que há de
mais fisiológico e de menos comprometido com a moral. Também lá, não se ruboriza com a nomeação de
parentes para cargos comissionados.
,
,
,
~
,O discurso ~etlsta ~qul na Camara dos Deputados e u~, a prática petlsta .no Governo é completamente dl!erente - o que, aliás, faz lembrar ~ecentes
de~laraçoes ~o Governador do ~~tado ?O RIO de J~nelro no sentido de que o PT é o partido da boqUln~a".' tal a sofreguidão com que disputam o~ cargos
publlcos naquele E~tado. Faz lembrar tambem a,d~senfreada nomeaçao de parentes para cargos pubhcos levada a efeito pelo Governador do Mato Grosso

propaganda, até mesmo sobre essa suposta moralidade do partido.
Não guardo mágoas por não ter vencido o pleito.
Fiz o que foi possível. Recebi uma votação digna e es"
timulante, em circunstâncias muito adversas. Sou
imensamente grato aos 43.448 blumenauenses, 30%
do total do eleitorado, que escolheram a proposta
que, junto com o candidato a Vice-Prefeito Noberto
Mette, do PSDB, apresentei à nossa cidade. Meu partido, o PFL, ampliou sua bancada de Vereadores; a
oposição como um todo à administração do PT fez a
maioria na Câmara Municipal de Vereadores. Saio,
portanto, de cab~ça erguida dessa eleição, ~ronto
para novos desafios, pronto para novas empreitadas
I't'
E t d d S t C t .
po I Icas no meu s a o e an a a anna.

I~conformado, estou apenas ~om o fato ~e que,
em mUitas outras Cidades do Brasil, o PT e.steJa querendo passar o m~smo golpe da falsa moralidade e da
falsa transparência.
, O S~. EDI.NHO BEZ (Bloco/~MDB-SC. Pronuncla o seguinte dls~urso.) - Sr. Pr~sldente, Sras. e Srs.
D:p~tados, o proJ~to de alteraçao da Parte Geral do
Codlgo Penal, enviado a ~sta Ca_sa em 18 de_agost?
deste ano, trouxe grandes Inovaçoes em relaçao ao tltulo das penas.
As mudanças sociais e o crescimento da criminalidade causaram a emissão de leis esparsas, algumas bem severas, pretendendo resolver os problemas imediatos. Esse fato, aliado às péssimas condições do sistema penitenciário brasileiro, exigiu providências das autoridades no sentido de reordenar a legislaçãº penal e"tentar solucionar a questão das penas, buscando aquelas que mais se enquadrem às
necessidades sociais e tenham condições de ser aplicadas.

do Sul, o chamado Zeca do PT.
Lá em Blumenau, a Promotoria Pública denunciou recentemente a administração municipal por excesso de gastos com publicidade e propaganda. Nisso o PT é realmente muito competente. Faltam creches e o atendimento à saúde é precário, mas a Prefeitura gasta 2 milhões de reais em propaganda e publicidade.
Na verdade, Sr. Presidente, os grandes fatores
que possibilitaram a reeleição do PT em Blumenau,
além da própria extraordinária vantagem da reeleição, foram dois: o empréstimo do BNDES para a Prefeitura, autorizado apenas semanas antes da eleição,
o que permitiu ao Prefeito, no melhor estilo Paulo Maluf, promover o rápido asfaltamento de um grande número de vias públicas da cidade, com dinheiro, repito,
emprestado pelo Governo FHC; e o marketing, muita

A Exposição de Motivos nQ 318 explicita muito
bem as alterações objeto dessa proposição. É o que
pretendo resumir, proporcionando uma idéia ligeira a
respeito do PL nº 3.473/2000.
A pena privativa de liberdade ficou reservada
aos casos de extrema necessidade, a fim de coibir a
ação criminosa que se desenvolve cada vez mais nos
presídios.
Nas infrações penais não superiores a dois
anos o juiz normalmente concedia sursis sem condições. A Lei nº 9.714, que possibilitou a substituição de
penas de até quatro anos por restritivas de direitó, retirou a necessidade de sursis e do regime prisional
aberto como início de cumprimento de pena, o que,
aliás, já era desrespeitado por falta de casas de alber·
gado, e conduzia à impunidade, com a prisão domiciIiar. Assim, o novo sistema pretende revogar o sursis e
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alterar o regíme semi-aberto e o poder discricionário
do juiz na escolha da pena.
A tendência moderna é o reconhecimento dos
direitos humanos e a aplicação de penas alternativas
em lugar das privativas de liberdade. As chamadas
Regras de Tóquio, que são as regras mínimas das
Nações Unidas sobre as medidas não-privativas de liberdade, enunciam os princípios básicos para a substituição das penas, proporcionando maior responsabilidade social na administração da Justiça Penal e no
tratamento do delinqüente, outorgando-lhe senso de
responsabilidade em relação à sociedade (regras 1.1
e 1.2).
As penas previstas no projeto são as de prisão,
restrição de direitos, multa e perda de bens.
O sistema de progressão do regime prisional
tornou-se mais rígido, exigindo-se tempo mínimo de
cumprimento de um terço (em lugar de um sexto). da
pena para mudança de regime, ficando a cargo do Ministério Público o ônus de provar os impedimentos
para a progressão.
Houve a previsão de estabelecimento de
sub-regimes dentro do semi-aberto, possibilitando-se
em certas etapas o trabalho externo ou a freqüência a
cursos, não permitidos no regime fechado. O regime
aberto é abolido.
O livramento condicional continua como terceira
e última etapa de cumprimento da pena de prisão,
não podendo a pana iniciar-se nesse regime, como
acontecia com o regime aberto.
O cumprimento de pena superior a oito anos
continua obrigatoriamente a iniciar-se com o regime
fechado. Aos que não atingiram esse limite possibilita-se o cumprimento em condições menos severas,
segundo as condições personalíssimas do agente e a
natureza do crime. Assim, o condenado entre quatro e
oito anos poderá iniciar o cumprimento da pena em
regime semi-aberto. O condenado a pena inferior a
quatro anos poderá ter sua pena substituída pela restritiva de direitos.
O trabalho do preso continua protegido pela
Previdência Social, sendo obrigatório em todos os regimes, segundo as aptidões ou o ofício anterior do
preso e as novas modalidades de ensino previstas na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estão
contempladas como alternativa ou complementação
ao trabalho.
As penas restritivas de direito continuam, como
prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana, com
abolição da prestação pecuniária, que significou im-
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punidade, e autonomização da perda de bens e valores.
Para proporcionar força coativa à restrição de
direitos, essa pena pode ser convertida em prisão
pelo mesmo tempo, se for descumprida sem justificação ou se o réu for condenado por crime a pena prisional sem suspensão da execução.
A pena de multa foi valorizada, com a elevação
do número de dias-multa de 90 para 720, seu valor
(de um décimo a dez vezes o valor do salário mínimo)
podendo ser elevado até o quíntuplo, a critério do juiz,
se considerar a sua ineficácia em relação situação
econômica do réu.
A pena de prisão não poderá ser substituída por
multa, sendo essa uma medida penal de caráter cumulativo.
Conservou-se o limite máximo de cumprimento
da pena por trinta anos. Entretanto, visando desestimular o crime, sobrevindo condenação por fato posterior ao início de cumprimento da pena haverá nova
unificação, computando-se o prazo restante da pena
anterior.
Independentemente da quantidade da pena e
do regime, cumpridos vinte anos sem cometimento
de delito durante a execução da pena, o réu poderá
obter livramento condicional, mantendo-se a ânsia de
liberdade e estimulando-se o bom comportamento.
Em relação à medida de segurança, a internação e o tratamento ambulatorial excepcionalmente
poderão ser efetivados em estabelecimentos particulares, conveniados e com autorização do Juízo da
Execução, nos crimes com pena máxima não superior a quatro anos, realizando-se perícia médica a cada
seis meses e não se podendo ultrapassar o máximo
da pena cominada.
Admite-se o instituto da progressão também em
relação à medida de segurança com a desinternação
progressiva, após perícia médica, com saída temporária para visita à famrlia ou participação em atividades, visando ao retorno ao convívio social, com supervisão da instituição e por fim transferência para o
tratamento ambulatorial.
Em qualquer fase do tratamento ambulatorial
pode o juiz determinar a internação. A alta sujeita-se
ao tratamento indicado, restabelecendo-se a situação
anterior se for praticado fato indicativo da persistência
da doença, no decurso de um ano.
São trazidos para o Código Penal dispositivos
relativos à ação penal, como a suspensão do processo decorrente da revelia (Lei nQ 9.271/96) e do art. 89
da Lei nll 9.099/95, com maior restrição, para evitar a
impunidade.
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Estabelece-se como causa de extinção da punibiIidade o cumprimento das condições da transação, do livramento condicional e da suspensão do processo.
Valoriza-se a pena de multa, estipulando-se que
a prescrição não ocorrerá antes de quatro anos, e foram modificadas as causas impeditivas e interruptivas
da prescrição para garantir um Direito Penal eficaz.
Essa sistemática produzirá maior justiça na aplicação da pena, deixando o preso por mais tempo em
cada regime de cumprimento e possibilitando punir
efetivamente, com penas alternativas, aqueles que
praticaram delitos mais leves.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
_ SP. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, esta Casa tem sido testemunha do
meu posicionamento político. Muitas vezes ocupei esta
tribuna para manifestar apoio aos atos do nosso Governo Fernando Henrique Cardoso ou, eventualmente,
para exercer o direito ao contraditório, discordando de
teses expostas por Parlamentares de oposição.
Não obstante tudo isso, na noite de ontem pude
assistir, aqui mesmo de Brasília, pela televisão, ao debate travado na Rede Bandeirantes entre os dois candidatos que disputam em segundo turno a Prefeitura
de São Paulo.
Não poucas vezes, reitero, Sr. Presidente, discordei dos Parlamentares de oposição, particularmente os do PT. Mas quero deixar claro que o debate
de ontem foi extremamente cristalino para qualquer
cidadão que exerça política pensando no bem geral
da Nação, do Estado e da nossa cidade. Ele foi como
um divisor de ~guas. De u:n I~do, com muita tranqüilidade:, com mUita transpare~c!a, a ex-Deputada Marta
Suphcy defendeu suas pO~lçoes, seus progra.~as, falando com coragem, desafiando um velho polltlco que
representa o que há de mais retrógrado neste País
em matéria de política desafiando-o para que se colocasse perante os tel~spectadores.
O que vimos ontem nos deixa tranqüilos independentemente da nossa posição inicial. Man'ifestamos várias vezes desta tribuna que o melhor candidato para São Paulo era Geraldo Alckmin Filho, ex-Parlamentar desta Casa e nosso atual Vice-Governador.
Apesar de não ter sido. ~uindado pelos :Ieit?res ao
segundo turno das efelçoes, o PSDB nao titubeou.
Dois ou três dias depois do primeiro turno, nosso partido manifestou sua posição. Mesmo discordando da
candidata Marta Suplicy, mesmo reservando-se a vir
a ser oposição, que espero seja construtiva e não
cega, irresponsável, não temos a menor sombra de
dúvida de que, neste momento, nas atuais circunstâncias, o melhor para São Paulo é a eleição da candidata do PT, a ex-Deputada Marta Suplicy.
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O debate, repito, foi o divisor de águas. O candidato do PPB refugiava-se em chavões, não respondia, como sempre, às perguntas. Desafiado a colocar
as críticas que, pelos bastidores, fazia à candidata adversária, não teve coragem de trazê-Ias a público.
O candidato Paulo Maluf, efetivamente, significa
o que há de mais retrógrado e que merece ter um fim
na política brasileira. E é por isso que, lembrando um
jurista falecido recentemente lá da minha terra, o Dr.
Hélio Baldin, que dizia para todos nós a frase "entre o
crime e o Direito não há lugar para os neutros", como
um refrão que tinha alto sentido ético para ele, afirmo,
não acusando ninguém de criminoso, que, entre a ética, os prin~~pios e a ~od~rnid?de e o anacronismo e
a falta de etlca tambem nao ha lugar para neutros.
Portanto, estamos muito confiantes de que vai
d~r nas eleições de São Paulo a vitória de Marta Suphcy.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o petróleo gera, em todo Estado do Rio de Janeiro, .recei~a ex!raordinária decorre~te d~ pagamento de. mdemzaçoes sob.r~ ?ada b~rnl de oleo q~e se
extrai e produz no terntono fluminense. Tem Sido o
Governo Federal um dos principais instrumentos de
sustentação das receitas de Municípios de pequeno e
médio porte, do interior do Es~ado do Rio de Janeiro,
por força d~s chamados royaltles pagos aos produtores de petroleo.
Segundo projeções da Agência Nacional de Petróleo - ANp, o valor total de royalties a serem repassados para Estados, Municípios e à União deve chegar, este ano, a R$1 ,8 bilhão. O Estado do Rio de Janeiro recebeu nos últimos doze meses um total acumulado de R$363.472.221 68 para beneficiar de~e. • .
: ' .
.
nas de Mumclplos, ~ue obngatonamente devem aphcar pelo menos 50 Yo dos recursos arrecadados na
execução de obras e projetos nas áreas de infra-estrutura e saneamento.
O Estado do Rio de Janeiro, Sr. Presidente, é o
recordista de arrecadação com R$259.003.519,58
dos R$443.048.308,31 pagos pela Petrobras aos
Estados de janeiro a julho deste ano. Este valor exclui
a parte do Fundo Especial que é repassada ao Estado e o pagamento feito às Prefeituras fluminenses
-"
.
~. Para.se ter uma, noçao, Sr. P~esldente, da I~portancla do Item r?y~ltles nas re.celtas da~ Prefeituras
de p~qu~no e medlo porte fluminenses, Clt~ o caso ?O
Munlclplo de Campos dos Goytacazes, cldade-polo
do Norte do Estado do Rio de Janeiro. Campos recebeu de royalties do petróleo, neste ano, quantia próxima a R$95 milhões. Os repasses mensais de royalties
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pela Agência Nacional de Petróleo estão fixados em
torno de R$8,5 milhões, com a participação especial
sobre produção, paga trimestralmente, situando-se
na casa dos R$16 milhões.
Considero, entretanto, que muito poucos benef[cios têm sido registrados por parte dos Municípios
que são agraciados com a receita royalties, alcançando, alguns destes, os piores índices socioeconômicos
do Estado do Rio de Janeiro, somente comparáveis
aos de cidades do Nordeste brasileiro. Por esse aspecto é que considero relevante a discussão levantada pela imprensa fluminense sobre a criação de mecanismos de fiscalização da aplicação das verbas
dos royalties.
E t d
- d d t
. d
. n en emos a preocupaçao e e ermma os
Prefel~os quando o G~verno ~ede.ral aponta p~ra ~m
cenáno de malversaçao do dinheiro dos royaltles o
petróleo. Compreendemos seus medos quando estes
reagem e se levantam contra a idéia de se abrir as
contas referentes a esta receita, para que a população tenha noção mais exata sobre para onde está
indo o dinheiro que é arrecadado pelas Prefeituras
com a produção de petróleo.
.
.
O aumento recente da receita do~ ~oyaltles se
deve ao pro~es~o de quebr~ do m~:>nopolro da Petrobras, e de ~naçao ~atgêncla NaCional do Petróleo ANP, a partir da L~I n 4.97~, de 6 de agosto de 199~,
que elevou em m~~ de ~ ao,*'. os valores pagos antenor.mente. ~.? ocasIB.O, fUi o UnJco Deput~~o Federal d~
minha reglao a ~otar a favor desta matena, com a mlnha pos!~ra, à epoca, sen?o. rechaçada ~elos ~~smos pOlrtlCOS e. ho~ens publrco.s que. ~oJ~ ~dmmlstram seus mUnicípiOS c~m recelta~ mllronanas, graças às verbas dos royaltles do petroleo.
É por estar diretamente envolvido com a questão, por entender que precisamos de parcimônia e critérios estratégicos para geração de desenvolvimento
via utilização dos recursos dos royalties, que condeno
o fato de que os vultuosos recursos gerados pela produção de petróleo na Bacia de Campos, norte do
Estado do Rio de Janeiro, sejam aplicados com tão
pouco planejamento.
Temos assistido à inépcia da Prefeitura de Campos no tocante à criação de condições para atração
de investimentos, geração de empregos e conseqüente melhoria da qualidade de vida do povo de nos50 Município. Trata-se de um quadro abjeto, por ser a
Prefeitura de Campos uma das maiores em arrecadação em todo Estado do Rio de Janeiro, administrando,
somente no ano corrente, Orçamento da monta de
mais de R$200 milhões.
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Compreendemos então ser viável o estudo, por
parte do Governo Federal, de mecanismos de acompanhamento dos gastos dos municípios com os recursos que são repassados sob o signo da produção de
p~tró~o. Entendemos ainda que é nece~sária a particrpaçao popula~ ne~te processo, no sentido de que se
~ssegure aos cldada?s, de for~a aberta ~ desburocratlzada, o controle de m!ormaçoes a resp~lt? ~o quanto
recebe e de que maneira g~stam os m,UnlClplOS as verbas decorrentes dos royaltles do petroleo.
Desejamos encerrar este pronunciamento, Sr.
Presidente, s~ste~tando a nossa posição n~ sentido
da correta aplrcaçao dos recursos dos royaltres, uma
importante receita municipal que poderia, se utilizado
com rigor e determinação, atenuar o quadro de recessão econômica do norte fluminense, permitindo-me a
ressalva devida de que muitas são as administrações
que apresentam esta preocupação.
..
Era o que tinha a dizer.
. _ O SR. ARLINDO CHI.NAGLlA (PT - SP. Sem ravlsao d? orador.) - Sr..Presidente, S~as:. e Srs. Deputados, hOJ~,.deveremo~ mstalar a Comlss~o Parlan;entar
de Inquento conhecida como CPI da Nlke, na Camara
dos Deputados. Comparando com outras, como as
destinadas a investigar a privatização do Sistema Telebrás, a desvalorização do real, com alguns bancos se
beneficiando, ou a compra de votos, evidentemente,
essa tem uma dimensão menor. Agora, se levarmos
em conta que o futebol é visto, analisado e, acima de
tudo, sentido pela população brasileira como um tipo
de identidade nacional, essa CPI ganha uma dimensão que se consolida com a reação do povo brasileiro,
expressa inclusive nas recentes eleições, contra a corrupção, o "mandonismo", em defesa da moral, da ética,
da honestidade, do interesse coletivo, e não daquilo
que podemos chamar genericamente de apropriação
indébita de recursos públicos.
Sob esse aspecto, a CPI é importante. Digo isso
porque, ainda que nada lhe delegue representação,
um técnico da seleção brasileira de futebol, querendo
. ou não o povo brasileiro, acaba representando nossa
Nação.
Quero dizer que me senti envergonhado quando
o ex-técnico Wanderley Luxerrburgo, cinicamente, ao
sofrer sistemáticas cobranças para dar explicação sobre seus bens não declarados, sua sonegação fiscal,
admitiu que, de fato, tinha cometido aquele tipo de crime. Em outras matérias de jornais, eJe dizia que, se o
Brasil ganhasse o ouro na Olimpíada, tudo isso seria
esquecido.
Sr. Presidente, trata-se de uma afronta ao povo
brasileiro. Ele imaginava comprar a opinião pública
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ganhando uma medalha. Creio que muitos brasileiros, como eu, ficaram numa contradição, porque uma
coisa era torcer pela Seleção e outra era facilitar a
vida desse delinqüente.
Aproveitando-se dessa verdadeira paixão nacional, alguns dirigentes, técnicos e até mesmo jogadores de futebol, sabe-se lá com que cumplicidade, deixaram de pagar impostos.
Não sabemos se as transações foram feitas de
acordo com a lei. Portanto, não podemos excluir a hipót~se de que o fu~ebol brasilei,ro sirva para :avar_dinhelro, de que, se fizermos aqUi uma operaçao maos
limpas, n~o hav_erá ~an.to i~vestimento n~~te esporte.
Sabe-se la se nao ha dmhelro do narcotraflco, do contrabando. O dinheiro sujo e ilícito pode ser lavado no
futebol.
Por isso, na perspectiva de defender a moralidade em nosso País, temos que aprofundar essa CPI.
Deveria ser mista, até para que outras pudessem ser
instaladas na Câmara. Já que não foi possível, tanto a
da Câmara quanto a do Senado têm que ir fundo, para
que também essa atividade econômica seja fiscalizada. Aliás, no Brasil, nos últimos anos, em tudo diz-se
que é o mercado que decide. No futebol também, E
quando se diz que é o mercado, é o poder econômico.
E o poder econômico alicia, corrompe, compra.
Portanto, Sr. Presidente, essa CPI é bem-vinda,
necessária, e acreditamos que dará sua contribuição
para o povo brasileiro recuperar a esperança de que
as coisas aqui funcionam bem, de que a negociata vai
acabar e de que a moralidade, enfim, vai governar a
ação de quem tem poder em nosso País.
O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no último dia 14 entrou em vigor a lei de crimes contra a Previdência Social. É a lei
contra o sonegador da Previdência Social.
É um fato auspicioso e relevante para a normalização da Previdência Social, que vem sendo alvo de
muitos ataques ao longo do tempo.
O crime mais costumeiro em Previdência Social
tem sido o da apropriação indébita, que envolve a retenção de quotas recolhidas sobre os salários devidos aos trabalhadores, gerando para estes uma situação de desconforto no momento da aposentadoria.
Outro aspecto previsto na nova lei é a alteração
de dados no sistema eletrônico da Previdência Social
com o objetivo de provocar proveito individual ou coletivo não previsto em lei.
A Previdência Social tem sido espoliada pelos
sonegadores e guardadores, de modo que a debilitou
largamente para o cumprimento de suas funções.
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A fraude contra a Previdência Social é antiga e
contou com a participação de advogados, juízes, servidores e terceiros, que se especializaram em extorquir o Erário público em detrimento das aposentadorias dos trabalhadores e de outros interesses relevantes da vida do País.
É preciso, no entanto, que a lei seja cumprida,
que não seja uma lei apenas para os pequenos, posto
que é sabido que os grandes são os maiores fraudadores da Previdência Social.
É certo que se não houvesse sonegação e fraude a Previdência Social seria auto-suficiente Não
precisaria de cobertura do Tesouro Nacional, 'salvo
naquilo que é pertinente à responsabilidade da União
E
"
.
nquanto a economia do Pais não se altera
para possi,bilitar a geração de milhares de em~regos,
revela-se Importante que os, sonegador:s sejam alcançados e pa~~em'p~los cnmes que vem cometendo contra o Erano publico.
Por outro lado, a entrada em vigor da lei de crimes contra a Previdência Social estabelece uma política permanente contra os sonegadores e fraudadores. O País precisa ter uma lei voltada para os crimes
contra a Previdência Social. Por isso, é de se aplaudir
a entrada em vigor dessa lei para que haja uma política permanente de combate aos sonegadores e fraudadores da Previdência Social.
O País tem gasto muito dos seus recursos, arrecadados com enorme dificuldade, na cobertura do
déficit da Previdência Social. Esses recursos deveria
ser empregados na educação das crianças, dos jovens, e dos adolescentes, na saúde, na agricultura,
na produção, na geração de emprego e de renda. E
não tem sido assim. O Tesouro Nacional tem gasto
muito cobrindo os déficits eternos da Previdência Social. É lamentável que assim ocorra, posto que a sonegação e a fraude têm debilitado o caixa da Previdência Social.
A lei de crime contra a Previdência Social chega, portanto, em boa hora. O País tenta soerguer-se
do tombo da política cambial e do próprio Plano Real.
Após as medidas adotadas pelo Congresso Nacional,
antes emendando a Constituição Federal, introduzindo várias modificações na política previdenciária, a lei
de crimes contra a Previdência Social vem constituir-se numa política permanente de combate à sonegação e à fraude contra os interesses sociais previdenciários. É uma medida que vai determinar o equilíbrio da Previdência Social, restaurar a confiança na
Previdência Social e possibilitar que ela cumpra suas
reais finalidades.
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Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil.
a SR. DR. HELENa (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em várias oportunidades ocupei a tribuna
desta Casa para falar sobre as altas taxas dos juros
bancários e suas conseqüências danosas para a nossa economia.
Da mesma forma que critiquei as altas taxas de
juros, também estive nesta tribuna para anunciar,
com alegria, a queda desses mesmos juros e, naquela oportunidade, previ que a tendência da redução iria
ajudar a indústria e o comércio. Para minha satisfação
as informações que nos chegam é de que realmente
essa influência foi positiva.
Segundo o meu colega, Deputado Moreira Ferreira, Presidente da Confederação Nacional da Indústria, uma das principais razões para o crescimento da
produção da indústria, nesse último trimestre, foi o
declínio das taxas de juros.
Essa notícia vem junto com mais uma alvissareira informação: desde 1992, o faturamento real da indústria brasileira foi o mais alto, quando a CNI começou o seu trabalho de pesquisas.
Descontados os efeitos da inflação, o crescimento realAde julho para agosto foi de 6,42%. ~omparado ao mes de agosto do ano passado, a diferença
chega a 10,76% e o resultado global deste ano mostra uma e~~an~ão de 10,71.%. .
, .
A utl~lzaç~o ~a capa?ld8:de . mstalad~ ~as fa~ncas tambem atingiu o maior Indlce dos ultimas Oito
anos: 81,9%.
E~ agosto do ano passado esse percentual era
de 79',11'0,
, .
,
, .
E claro que esse m~lce ,e ~penas uma ":Ie~la.
Alguns setores como o slderurglco e o metalurglco
e~t~o operando em pe~ce.ntuais mais eleva~~s. Já as
f~brJcas doe ~Ie.trod?mestlcos e el?t~oel~tron~cos estao com nl~els Infenores, mas a media ainda e um resultado mUito alto.
, .
..
No que se refere a en:prego~. e salanos, os Indlcadores da CNI também sao POSitiVOS.
O número de trabalhadores ocupados aumentou 0,19% de julho a agosto e 0,33% nos primeiros
meses do ano.
A massa salarial real, descontada a inflação,
também cresceu 3,77% em comparação com agosto
de 1999 e acumula alta de 1,87% de janeiro a agosto
deste ano.
Ao anunciar esses números queremos ressaltar, mais uma vez, a brilhante atuação do Presidente
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Fernando Henrique Cardoso na determinação, junto
aos organismos econômicos do País, para que buscassem um caminho para a baixa dos juros. Assim foi
feito e os resultados já começam a aparecer.
Aliás, essa prática econômica nos faz lembrar
certas promessas feitas por candidatos às eleições
municipais que iam incentivar a abertura de novas indústrias, que, em conseqüência, gerariam novos empregos e maior consumo.
A taxa dos juros é o melhor exemplo. Quando o
Governo acionou os mecanismos para a baixa dos juros, sabíamos da grande importância para alavancar
a produção industrial, a conseqüente melhora no
mercado de trabalho e no comércio em geral.
Um outro exemplo foram as vendas na semana
da criança, especificamente nas lojas de brinquedos.
Segundo os depoimentos de vários lojistas, o
aquecimento das vendas foi muito bom e a previsão
será de um Natal melhor do que o do ano passado.
Estamos torcendo por esse crescimento, repetindo o que publicamos em vezes anteriores: indústria
forte, comércio forte, mais empregos gera mais avanço econômico e social.
Somente o trabalho há de nos tirar desse quadro. Temos certeza que sairemos em breve.
Quando houver trabalho para todos o desemprego há de ser coisa do passado e a miséria certamente será reduzida a números mínimos.
Isto pode parecer um sonho mas é o que realmente almeja e persegue o nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Era o que tinha a dizer.
a SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB _ RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente
quero dizer que é uma honra receber hoje o Deputado
Estadual do Rio de Janeiro João Peixoto. Foi meu colega na Assembléia Legislativa e veio aqui tratar de
assunto muito importante, com relação à problema na
privatização da Telemar.
Sr. Presidente, srª e Srs. Deputados, quaisquer
que sejam as razões apresentadas pela concessionária
Via Lagos, é um absurdo o novo aumento do pedágioconcedido a partir do primeiro minuto do dia de hojena RJ-124, conhecida como Rodovia dos Lagos, que
liga Rio Bonito a São Pedro D'Aldeia, no Estado do Rio
de Janeiro. Relembro que o último reajuste ocorreu há
cerca de dois meses. São os 56 quilômetros privatizados mais caros do País, situados em região de alta dependência do fluxo turístico, onde seus principais partícipes - enorme massa de trabalhadores - não sabem
há muito o que é melhoria de salário.
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Para um estado privilegiado pela natureza, onde
as ofertas de zonas de praias são ilimitadas, o que vai
acontecer é que o turista irá buscar alternativas mais
baratas, provocando redução da única indústria potencialmente econômica da região dos Lagos e prejudicando milhares de seus residentes.
É incompreensível: nos fins de semana e feriados a tarifa passa de R$6,20 para R$6,60, o que representa um incremento de 6,45%; nos dias úteis
sobe de R$S,70 para R$4,SO, o que significa percentual de 16,21 % na elevação do preço, o que doerá no
bolso não somente daqueles que utilizam a rodovia
visando ao lazer, mas, principalmente, no dos que
dela se servem para deslocamentos destinados ao
seu trabalho profissional, o seu ganha-pão. Com isso,
fica praticamente inviabilizado o tráfego de caminhões pela Via Lagos, afetando sobremaneira o
transporte do sal, mercadoria de baixo valor, mas
uma das principais riquezas da região.
Não se entende também como os órgãos responsáveis admitem que, em rodovia onde o quilômetro rodado é tão caro, em pedágio único seja cobrado o mesmo preço para aqueles que a utilizam por dez, vinte,
quarenta ou mesmo por todos os 56 quilômetros.
A inexistência de cabines de pedágio intermediárias torna ainda mais estapafúrdia a cobrança. Daí
por que ouso proclamar a necessidade urgente de se
reduzir injustiça, conclamando as autoridades da
Agência Reguladora de Serviços Públicos (ASEP) a
rever a autorização do aumento, anulando-a de preferência. Caso não seja possível, que exija, pelo menos,
da concessionária a colocação de novos postos de
cobrança em Saquarema, Araruama e Iguaba Grande, de forma a que o pedágio possa ser cobrado na
proporção da distância percorrida pelo usuário.
Ainda com referência aos aumentos autorizados, é inadmissível a diferença entre os percentuais
para dias úteis e fins de semana e feriados. A prosseguir tal política, em breve os preços serão iguais, certamente nivelados pelo maior, o que poderá representar enorme prejuízo para uma das regiões mais
aprazíveis do País e que hoje se constitui local de residência de milhares de cidadãos fluminenses e cariocas, principalmente aposentados, que buscam o
sossego proporcionando pelas cidades periféricas
próximas do Rio de Janeiro. A exemplo de outras concessionárias de serviços públicos, a atualização dos
preços cobrados nos pedágios das rodovias privatizadas deve ser feita anualmente.
Abaixo esse segundo inoportuno aumento!
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
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dos, o processo de empobrecimento do País e da
América Latina, imposto pelo projeto neoliberal, é
uma realidade cada vez mais intensa e visível no cotidiano do brasileiro. Esta denúncia não se restringe
mais aos partidos de oposição. Organismos internacionais e brasileiros, defensores do mercado, que até
então nos acusavam de inimigos da Pátria, de que
éramos do contra, xenófobos, arcaicos, finalmente,
são obrigados a reconhecer que o mito do neoliberalismo é a fonte geradora da miséria, da violência urbana e rural, do desemprego, da pauperização da classe média e da desagregação social e ética.
No dia 9 de outubro, semana passada, a Folha
de S.Paulo divulgou a pesquisa da Drª Sônia Rocha,
do IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
onde conclui que a pobreza voltou a crescer no segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso. A pesquisa confirmou a nossa crítica, desconfiança
e a camuflagem dos palanques eleitorais iconizados
pelo Plano Real. Lembro-me até de uma imagem televisiva apresentada nos Estados Unidos, em que uma
cidadã brasileira, patrioticamente, mostrava numa loja,
para todo o território brasileiro, a pseudo-equivalência
da nossa nova moeda de 1 real com 1 dólar. Boa parte
da população, enfeitiçada pelos intelectuais, economistas e pupilos do Consenso de Washington, acreditou piamente que estávamos adentrando o mundo dos
países modernos e civilizados.
Nunca foi novidade para os movimentos sociais
e os partidos de oposição perceberem que a pobreza
é um recurso ideológico e pragmático usado em políticas públicas apenas para atender aos interesses de
uma classe dominante, arcaica e corrupta. Sabemos
que em determinados momentos históricos ela oscila
em menor ou maior escala como forma de controle
social e jurídico; que essa lógica se fez presente na
década de 90 e consolida-se no Governo do Sr. Fer·
nando Henrique. A diferença é que hoje ela foi bem
maquiada (de maneira eficaz e quase imperceptível)
pela magia e pela competência discursiva e simbólica
do Presidente-sociológo.
A equipe econômica, com sua linguagem
hermética, opressora e restritiva, vangloria-se
com o crescimento econômico e, em rede televisiva, apresenta os novos emergentes comendo
frango. Nos bastidores arrocha salários, d,emite
trabalhadores, desnac.lonaliza a produção nacional e privilegia, indiscriminadamente, a política
de abertura do mercado.
Percebe-se que o País transformou-se num
grande e imenso flagelo social. Pessoas desesperadas e vitimadas pelo desemprego, achatamento sala-
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rial e pela ausência de uma política social, abandonadas à própria sorte, à indiferença e ao cinismo deste
Governo Federal, expressado no sorriso maquiavélico da equipe econômica. Cada vez mais este Governo se materializa pela insensibilidade e frieza quando
insiste em ironizar o sofrimento e a dor de 54 milhões
de brasileiros completamente excluídos da política de
estabilização econômica e dos direitos sociais e essenciais, conforme preconizados nos art. 5º e 6º da
Constituição Federal.
Quem era pobre ficou paupérrimo, marginalizado e mortificado pela opulência e a arrogância de
uma minoria beneficiada pelo Plano Real. A classe
média assalariada, próxima ao um ataque de nervos,
fi~alment~ percebe qu~ o seu salário congelado se diIUI, grad~tlvam~n~e, diante dos aumentos de p~eços
d~s ~e~lços publlcos e ~e produtos de ~u~ subslstêncla dlán~. ~onforme o dialeto d~s academlcos do Pianalto, nao e aumento, ma~ reahnh~mento de preços.
Pasmem com a verborragia conceituaI!
Poderíamos trazer inúmeras estatísticas comprovando que nós tínhamos razão em denunciar sistematicamente que atrás do Plano de Estabilização
Econômica da equipe do Presidente Fernando Henrique Cardoso o País caminha para o caos econômico,
social e ético.
Hoje mesmo, ao terminar a elaboração do meu
discurso, fui surpreendido com uma manchete do
Jornal do Brasil, de primeira página, que dizia o seguinte: "Brasil tem 16 milhões de famintos". O relatório
não é dos partidos de oposição nem de ONG, que divergem deste Governo, mas da própria Organização
das Nações Unidas, porta-voz oficial dos interesses
do Primeiro Mundo. Mesmo afirmando que o País
conseguira razoáveis progressos nos últimos 20 anos
em sua economia, o Brasil continua em último lugar,
na América Latina, em consumo de calorias.
Não adianta cantar em versos prosa os nossos
recordes da supersafra agrícola, dos índices inflacionários insignificante, da chegada de tecnologia de
ponta, se este Governo pouco se importa com questões sociais. Por mais que o Presidente da República
tente desqualificar os partidos de oposição e os movimentos sociais, dizendo que fazemos discurso de paIanque, constatamos que ele mesmo, especialista em
retórica, em suas campanhas eleitorais de 94 e 98,
enfeitiçou a população brasileira com falsas promessas e discursos messiânicos de que o crescimento
econômico iria gerar prosperidade, eqüidade e justiça
social. Isto sim, Sr. Presidente, é que é discurso oportunista e fantasioso ro: o Presidente quem prometeu
e não cumpriu. Foi ele quem disse para a população
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que o sacrifício imposto pelo Plano Real nos introduziria no clube dos países do Primeiro Mundo.
Se existe um discurso de palanque ilusionista,
este sim é do Sr. Presidente e da sua equipe econômica, que insiste em enganar a sociedade brasileira
afirmando que estamos indo muito bem, ou seja, menos pior.
Seria bom que, em vez de passear na suntuosa
dependência da embaixada brasileira na Alemanha, o
Sr. Presidente ouvisse as vozes e clamores das ruas
e da sua própria esposa e presidenta do Comunidade
Solidária, digna Sra. Ruth Cardoso, queixando-se da
diminuição de recursos públicos na área social.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, uso hoje essa tribuna para defender os Estados do Nordeste que encontram-se incluídos, desde o dia 8 de outubro, no processo de adoção
do horário de verão determinado pela Presidência da
República. Um estudo realizado, recentemente, pela
Universidade Federal do Ceará e encomendada pelo
nosso companheiro, o Deputado Federal Sérgio Novaes (Bloco/PSB/CE) deixa claro que não é compensadora a adoção do horário de verão para quase a totalidade dos Estados do Nordeste.
No caso de Pernambuco, por exemplo, onde,
inclusive, entrei com uma ação popular para derrubar a medida presidencial, ficou comprovado que o
fato de adiantarmos os relógios em uma hora não
acarreta uma economia, e sim, num incremento de
energia elétrica. Só para citar um exemplo, entre os
meses de outubro de 1999 e fevereiro de 2000 (último período em que foi adotado o horário verão),
Pernambuco registrou um incremento de consumo
de energia elétrica da ordem de 4,64% em relação
aos meses de maio a setembro de 1999, quando
ainda não existia o horário.
Além desse dado de experiência recente, o estudo traz ainda explicações técnicas que demonstram, com exatidão científica, a inconveniência da
medida. Desde o aumento do consumo de energia
gerado com a necessidade de se cumprir as atividades normais do dia-a-dia - já que quando acordamos
não temos luminosidade natural -, até as modificações biológicas do organismo e comportamento dos
seres humanos, principalmente, as ameaças de assaltos na madrugada, facilitados pela escuridão, já
que estamos enfrentando uma onda de violência muito séria em todo país, particularmente, em Pernambuco, onde Recife foi classificada pela Unesco como a
capital mais violenta do Brasil.
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Agora, de tudo isso, o que mais me impressiona

é o fato de o Governador de Pernambuco, a partir do
momento que soube da nossa ação popular na Justiça e antes mesmo que ela fosse julgada, recorreu ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso para que
isentasse o estado da medida, dando uma amostragem de sua arrogância, já que no dia 6 de outubro,
dois dias antes do horário de verão começar a funcionar no estado, baixou um ato no Diário Oficial, isentando o arquipélago de Fernando de Noronha da medida. Ora, se ele pôde isentar o arquipélago, porque
então, sem fazer alarde, não isentou o Estado de Pernambuco como um todo?
É lamentável que o Sr. Jarbas Vasconcelos tenha demorado tanto tempo para tomar tal decisão no
Estado, só fazendo isso depois que entramos na Justiça. Isso só comprova que a atitude foi político-eleitoreira. E mais, se o Governo Federal entendeu a medida como prejudicial a Pernambuco, porque não exclui
os outros estados do Nordeste da adoção do horário
verão?
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, as eleições deste ano, conforme ficou demonstrado no processo de votação e apuração do primeiro turno, em 1 de outubro, entram para a história
do Brasil como um notável marco do amadurecimento
político da Nação.
A informatização do voto e das apurações, em
todos os 5.559 municípios brasileiros, alcançou sucesso absoluto do qual nos devemos orgulhar. Foi um
verdadeiro desafio para a Justiça Eleitoral aplicar em
todas as localidades de nosso imenso País sistema
tão moderno, mas que poderia perfeitamente ensejar
algumas situações de dificuldades técnicas, o que
não ocorreu graças à competência na organização do
pleito.
O êxito verificado no primeiro turno evidenciou-se não apenas peja tranqüilidade com que os eleitores expressaram sua vontade, digitando o número
dos seus candidatos, como, sobretudo, pela rapidez e
a segurança dos resultados saídos das urnas, sem
contestações, Sr. Presidente, mesmo quando diferenças bastante pequenas de votos separaram vencedores e vencidos.
Realmente, um extraordinário- exemplo de cidadania do povo brasileiro, de plena afirmação da nossa
atual capacidade de evolução'tecnológica e de amadurecimento político. Importante também, Sr. Presidente, é que esse avanço esteja ocorrendo em uma
eleição municipal, pois é no município onde se exerce
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com fervor o aprendizado político da participação;
onde as comunidades mantêm contato permanente
com seus líderes e representantes.
O pleito municipal, em que acontece a total participação de jovens, adultos, idosos, e mesmo das crianças, e quando são discutidas efetivamente as
questões da comunidade, torna-se o momento ideal
para estimularmos a prática política com seriedade,
ética e em função do interesse público.
Essa, aliás, foi a marca da campanha vitoriosa
do PSDB em Jundiaí, que reelegeu o Prefeito Miguel
Haddad, com 57,5% dos votos válidos, portanto, sem
a necessidade de realização do segundo turno.
O povo de Jundiaí, um dos municípios paulistas
com mais de 200 mil eleitores, definiu a eleição já no
primeiro turno em reconhecimento à administração
do Prefeito Miguel Haddad e, principalmente, ao trabalho integrado de todos os que assumiram a responsabilidade de associar a trajetória do PSDB local aos
mais legítimos interesses daquele povo ordeiro e tra·
balhador. A nossa nominata de candidatos a Vereador também exerceu enorme peso na vitória consagradora no primeiro turno.
Orgulho-me cada vez mais, Sr. Presidente, de
pertencer a um Partido que muito contribui para o fortalecimento da democracia, pautando suas ações politicas, eleitorais e administrativas conforme os princípios da Ética, da Justiça, do respeito aos valores mais
elevados do ser humano e dos seus direitos como cidadão.
Os resultados gerais qa eleição municipal, em
todo o Brasil, independentemente das definições no
segundo turno, mostram que o PSDB saiu fortalecido,
por ter sido o partido mais votado, no dia 1 de outubro, com 15,8% dos votos, elegendo 959 prefeitos,
dos quais 179 em municípios paulistas.
Mesmo em cidades onde não foi possível o êxito
eleitoral, como foi o caso da capital de São Paulo,
houve uma inequívoca vitória política, graças à postura correta, coerente, de alto nível, tanto do nosso candidato, o Vice-Governador Geraldo Alckmin, quanto
do PSDB como um todo, numa clara reafirmação de
que formamos uma agremiação partidária preocupada em assegurar o bem-estar do nosso povo e os
princípios de honradez e dignidade na disputa política
e na condução da coisa pública.
Por tudo isso, ao fazer o presente registro, desejo agradecer a todos os que participaram da vitória do
PSDB em Jundiaí - os companheiros incansáveis, a
dedicada militância e os partidos coligados. Também
quero cumprimentar a direção estadual do PSDB de
São Paulo, o Governador Mário Covas, o Vice-Gover-
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nador Geraldo Alckmin e a todos que tanto engrande- é a coleção de numerosas pequenas obras que cocem o PSDB, com seus exemplos de conduta ética e
brem todo o território do município.
desprendimento.
.
Mais importante ainda é sua vocação para atrair
E não poderia deixar de expressar também pa-,
parceiros para a execução de seus projetos de goverlavra de reconhecimento ao Presidente Fernando
no. É o único dos quase 20 candidatos que tem diáloHenrique por sua postura de magistrado, de grande
go com os Governos Federal e Estadual, o que significondutor desse processo de amadurecimento da deca, por exemplo, a viabilidade de expansão do metrô,
mocracia brasileira, conduzindo-se com absoluta
o saneamento da Zona Oeste, a melhoria do transisenção durante toda a campanha eleitoral.
porte suburbano e a solução definitiva do problema
A tranqüilidade e a lisura com que as urnas exdo abastecimento de água e de saneamento básico
pressaram a yontade do povo nos dão a certeza de
de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca.
que o Brasil acaba de conquistar mais uma importanO Rio de Janeiro tem muita experiência com
te etapa rumo ao seu pleno desenvolvimento, em que
Prefeitos que fizeram do cargo trampolim para posibusca associar crescimento econômico e justiça soeições nacionais. Prefeitos que abriram baterias irresai, mediante maior participação de todos os brasileiponsavelmente contra Governos Estaduais e Federaros nos processos de decisão, assim como na produis - e, desta forma, perderam parcerias e apoios imção e distribuição das riquezas.
portantes para enfrentar os problemas da cidade.
No passado, esses dirigentes haviam conquisO SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discu,rs~.) - Sr., ~residente, S.ras. e .Srs. Detado a prefeitura mediante uma campanha de ofensas
pessoais e slogans demagógicos. Alguns deles e até
putados, o prmclpal me~lto do ~refelto, LUIz Paulo
Con~e nesta camp~nha e a serentdade,~lante de sualguns novatos tentaram repetir a dose este ano, esc~ssl~as provocaçoes de seus adversan?s_ tanto no
quecendo-se de que a população do município amaprimeiro quanto no segundo turno das el~l~oes. Mesdureceu nas crises que viveu e com os problemas
mo durante o debate de ontem na telev~sao, Conde
não solucionados. Os eleitores aprenderam, mais do
manteve ~ss~ pos!ura, embora tenh~ Sido duro ~a
que esses candidatos, que o Rio precisa de um Prefeito de resultados e não de um tribuno exuberante.
resposta as investidas de seu Oposltor, que partiu
Conde cativou os parceiros em vez de insulpara ata~ues_pessoais. O prefeito. preferiu expor as
sua~ reallzaçoes e destacar os projetos que pretende
tá-Ios e resistiu à tentação do discurso fácil. Esse
, m e s m o espírito de responsabilidade pública lhe valeu
realizar nu~ s~gundo mandato.
No primeiro turno essa post,ura de s~renJdade
uma ampla e sólida maioria na bancada de Vereadotambém esteve presente mesmo diante dos Insultos e
res. Quem fez o show nesta eleição foi o eleitorado,
~a metralhadora de um dos se.us oponentes. Com
que aprendeu a lição do sucesso com as amargas exISSO, Conde mostrou aos demaiS concorrentes que
periências do passado.
esta campanha é para a eleição de um prefeito - car~gora va~os nos preparar para e~frentar no~os
go que tem como responsabilidade básica gerenciar
a cidade, cuidar do ambiente em que todos nós habidesafiOS, equacionar ~s problemas da c!dade, atrair a
tamos. Não se requer do Prefeito dons de oratória,
banc~da federal flum~nense para apOIar essa I~ta,
voz. em ostada nem a agressividade que às vezes
que e de todos os cariocas, e, fazer uma f~ente Unida
It'dpara recuperar o tempo
perdido
e conqUIstar novos
sensl'b"P
I Iza as mu I oes.
,
,
d
'
t
t
patamares
de
qualidade
de
Vida
para
nossa popula't
b
_
O prefel o sa e que nao eve cair na en açao
do brilho fácil. E se ele vier a ter um lugar na História
çao.
SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Proda cidade será pelo cumprimento de ações singelas
nuncia
o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
que não sejam necessariamente faraônicas, porque
Srs.
Deputados,
desejo consignar nos Anais da Casa
precisam ser numerosas para que atinjam todas as
voto
de
pesar
pelo
falecimento de Ney Amynthas de
camadas da população.
Barros
Braga,
ocorrido
ontem, em Curitiba.
Em um de seus programas eleitorais Conde reDeputado Federal e Senador, Ney Braga foi
lacionou dezenas de pequenas obras, realizadas em
também
Governador do Estado do Paraná por duas
diferentes pontos da cidade. E praticamente não há
vezes
e
Ministro
de Estado, cargos que exerceu com
moradores do Rio que não tenha sido beneficiado por
desvelo,
empenho
e probidade.
alguma destas obras.
O SR. PRESIDENTE (Léo Alcântara) - PasNa verdade, a grande obra de Conde - mais do
sa-se ao
que a Linha Amarela, a Rio-Cidade e a Favela-Bairro

o
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V - GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Ricardo Ferraço,
do PSDB do Espírito Santo. S. Exª dispõe de até
25 minutos.
O SR. RICARDO FERRAÇO (PSDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, volto a ocupar a tribuna desta Casa
para tratar da questão dos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário. Faço-o não mais
sob a ótica da problemática que caracteriza a matéria, senão com o objetivo de retomar o processo de
debate e discussão, agora orientado para a importante contribuição que o Congresso Nacional - Câmara
dos Deputados e Senado Federal - deve oferecer à
Nação brasileira, disciplinando aspectos institucionais decisivos para as transformações requeridas, sem
as quais esses serviços públicos permanecerão em
seu estado atual de letargia e absoluto imobilismo,
até por força da ausência de recursos públicos que
possam financiar o setor público, de modo a universaIizarmos e democratizarmos o acesso da maioria da
população brasileira ao atendimento de água e saneamento básico.
Em breve retrospecto e com algum esmero, pretendo introduzir adequadamente a questão, e é necessário recuperar o processo pelo qual o Congresso
Nacional tem atuado na disciplina institucional e nos
fundamentos legais da prestação dos serviços de
água e esgoto, especialmente mediante as iniciativas
dos Senadores José Serra e Paulo Hartung e do Deputado Adolfo Marinho, mas também por intermédio
de pronunciamentos diversos, inclusive pela via da
relatoria, destacando-se o ex-Senador Josaphat Marinho.
Mais recentemente, o Governo Federal tem manifestado grande interesse na busca de perspectivas
para o ordenamento jurídico-institucional que condiciona a expressão prática desses serviços. Nesse sentido, mediante aproximação com os Parlamentares
acima mencionados, com vistas à conjugação de esforços, instituiu o Governo um grupo de trabalho no
âmbito da Câmara de Política Econômica da Casa Civil, sob a coordenação da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e da Secretaria
Especial de Desenvolvimento Urbano, integrado por
representantes de diversos Ministérios.
É auspicioso constatar a notável evolução que a
questão experimentou, particularmente após a aprovação da Emenda Constitucional nQ 19, de 1998, que
institui a figura da "gestão associada de serviços públicos", mediante a celebração de "consórcios públicos e convênios de cooperação entre os entes federa-
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dos", instrumentos fundamentais para o exercício
concreto de competências comuns atribuídas a tais
entes pela Constituição.
Tenho estudado a matéria, examinando a documentação referente à tramitação do PLS nQ 266/96 e
sua emenda substitutiva de 1997, ambos de autoria
do Senador José Serra, do Parecer do ex-Senador
Josaphat Marinho, como Relator da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, do Senador Paulo Hartung, do Deputado Adolfo Marinho e
finalmente da versão oferecida pelo Grupo da Câmara de Política Econômica da Casa Civil da Presidência
da República
Como se nota, trata-se de material legislativo de
grande porte, merecendo a atenção de ilustres Parlamentares, além do Governo, e de resto da sociedade,
o que é inteiramente compatível, por um lado, com a
importância da matéria e, por outro, com o senso de
dever das duas Casas do Congresso Nacional e do
Governo.
Após a promulgação da Constituição de 1988
ocorreu um fenômeno sui generis quanto à interpretação a respeito das competências atribuídas à
União, ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios. Havia a impressão generalizada de que, diferentemente dos demais serviços públicos, que teriam recebido tratamento inequívoco no tocante à repartição
de competências para sua prestação entre os entes
federados, os serviços públicos de saneamento ficaram desamparados pela Constituição, exceto por indícios de alguma inclinação pela atribuição de competência municipal propiciada pelo inciso V do art. 30.
Vale dizer que qualquer manifestação favorável a
essa interpretação era sempre acompanhada de veementes contestações por parte daqueles interessados, de alguma forma, na opção pela competência
dos estados para prestar tais serviços nas regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Ressalte-se que, em realidade, não se trata de
indícios, e sim de interpretação orientada pelo fato de
que, não tendo sido explicitamente atribuídos à União
nem aos estados e em se tratando de serviços prestados em direta conexão física com as edificações, fica
obviamente caracterizado o "interesse local".
Em realidade, não se falava em competência, e
sim em "poder concedente", denunciando a motivação
da controvérsia, em face da atmosfera de privatização
que já se tornava densa naquela época, de certa forma
inibindo a adequada visualização da questão.
Consolidou-se então, no período entre 1988 (ano
da promulgação da Constituição) e 1998 (ano da aprovação da Emenda Constitucional nQ 19), o entendi-
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mento de que, quando os serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário se destinassem a
atender apenas a um município, o inciso V do art. 30 da
CF amparava a definição inequívoca da titularidade
municipal, com base no "interesse local" desses serviços, enquanto que a configuração em que tais serviços
atendessem a dois ou mais municípios não havia sido
contemplada com a mesma clareza pela CF quanto à
definição da titularidade, ensejando intermináveis dispu~as. de razão, moti~das por i~te~esses nem sempre
COinCidentes com o Interesse publico.
Portanto, ficava sempre a impressão geral de
que seria necessária uma lei ou uma emenda constitucional que resolvesse o que a Constituição não havia resolvido.
É nesse contexto que surge o PLS nº 266 (projeto de lei ordinária), em dezembro de 1996, logo seguido, em face desse mesmo contexto, de emenda substitutiva do próprio autor, Senador José Serra, em outubro de 1997.
Vale ressaltar que nenhuma das propostas acima faz menção à "competência comum" de que trata
o art. 23 da CF, sendo amparadas explicitamente pelo
art. 21, que trata das "diretrizes da União para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos". Esse dispositivo da Constituição surge com bastante propriedade
em 1998, no âmbito do Relatório do Senador Josaphat Marinho, proposto para aprovação pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Apesar de se tratar de "diretrizes" da União, o projeto e a
emenda substitutiva baseados no art. 21 se propõem
a disciplinar a questão do poder concedente, intimamente "ligada à questão da competência, portanto,
matéria não passível de disciplina mediante lei, por se
tratar de matéria constitucional.
O PLC nº 72, apresentado pelo Deputado Adolfo
Marinho em setembro de 1999, propõe-se a "estabelecer normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na prestação
dos serviços", nos termos do art. 23. Assim sendo,
esse projeto pretende constituir a "lei complementar"
referida no parágrafo único do art. 23.
É também importante destacar que em junho de
1998 o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 19, que, entre outros dispositivos, ensejou a nova redação do art. 241 da CF, trazendo a figura da gestão associada como instrumento da cooperação necessária para o exercfcio prático da competência comum, onde couber. Obviamente, o PLC nº 72
se valeu desse instrumento para orientar a disciplina
proposta.
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Restaria, portanto,' ao PLC n 72 disciplinar a
cooperação entre os entes federados em matéria de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
inclusive no tocante à prestação dos serviços, o que
requereria, de qualquer forma, não a definição de
competências, matéria da esfera exclusiva da Constituição, mas sim a identificação das situações que
configu rariam competência comum entre os municípios entre si e o estado.
Logicamente, a identificação das situações caracterizadas como de competência comum implica,
por exclusão, a identificação das situações de competência exclusiva, inexistentes no caso do estado, portanto sempre associadas ao município individualmente, em conformidade com o inciso V do art. 30 da CF,
uma vez que se configura exclusivamente o "interesse local". Este raciocínio conduz, pela força da lógica,
à conclusão de que a Constituição não ampara nenhuma possibilidade de ser o estado detentor de
competência exclusiva em nenhuma situação. Se assim fosse, deveria haver menção explícita a esta hipótese, o que não consta da CF. Não havendo sido atribuída nenhuma competência exclusiva à União nem
aos Estados, o inciso V do art. 30 representa a evidência da competência municipal, em regime de exclusividade, sempre que se configurar exclusivamente o "interesse local".
Portanto, é inquestionavelmente inconstitucional qualquer hipótese de conferir ao estado competência exclusiva para prestar os serviços destinados
ao atendimento de dois ou mais municípios, integrantes ou não de regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas ou microrregiões. Trata-se exatamente da situação que impõe a competência comum, cujo exercício se realiza mediante gestão associada, que, por
sua vez, requer a cooperação dos entes federados
envolvidos, a ser disciplinada pela lei complementar
de que trata o parágrafo único do art. 23.
O relatório do Senador Josaphat Marinho, apresentado no início de 1998 à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ, do Senado, ofereceu
visão claramente alinhada com esse entendimento,
na figura das Subemendas nº'1 e 2.
Diante desse quadro evolutivo, fica a forte convicção de que, a menos de interpretações jurídicas
contaminadas pelo desejo sub-reptício de advogar
por interesses especfficos e não pelo interesse geral
do povo brasileiro, a questão que travou o desenvolvimento dos serviços de água e esgoto na última década, sob a forma de um falso dilema, acha-se perfeitamente elucidada, não carecendo, a nosso juízo, para
tanto, de emenda constitucional: quando os serviços
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se destinarem ao atendimento de um único município,
a competência para sua prestação será municipal;
quando os serviços se destinarem ao atendimento de
dois ou mais municípios, a competência para sua
prestação será comum entre os municípios envolvidos e o estado. O amparo constitucional para tal ordenamento é oferecido pelo art. 30, inciso V, e pelo art.
23, incisos VI e IX e parágrafo único, da Constituição,
sendo que o mecanismo operacional para o exercício
da competência comum fica estabelecido pelo art.
241 da Carta Magna.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é imperioso ressaltar a necessidade de se consolidar de
modo definitivo a percepção de que não cabe à lei
complementar estabelecer competências. A definição
de competências é matéria já resolvida pela Constituição. O que, sim, cabe à lei complementar é a identificação das situações em que se configura a competência comum e a disciplina da cooperação entre os
entes federados (para tanto igualmente competentes), com vistas ao seu exercício, por meio do mecanismo da gestão associada, mediante os instrumentos dos convênios de cooperação e dos consórcios.
É fundamental, neste ponto, estabelecer entendimento adequado sobre o conceito de competência
comum. Uma análise precipitada poderia conduzir ao
entendimento de que se trata de competência compartilhada, cada parte exercendo uma atribuição de
modo compatível e harmonioso com as demais, de
modo a assegurar o exercício da competência plena,
entendida como o exercício pleno da prestação. Não
é essa a correta interpretação. O conceito de competência comum implica superposição das competências envolvidas, com o objetivo de assegurar que seu
exercício jamais fique prejudicado, por tratar-se de
matéria de grande interesse público. Assim, se um
ente federado exercer sua competência e um outro
igualmente competente deixar de fazê-lo, o interesse
público fica pre,servado. Os problemas aparecem
quando dois ou mais entes igualmente competentes
desejam exercer suas competências, o que requer
mais disciplina. .Esse é o fundamento do parágrafo
único do art. 23 ,da Constituição Federal e a inspiração constitucional do art. 241, ao instituir as figuras da
"gestão associaqa" e dos "consórcios públicos e convênios de coop~ração". Assim, para cada objeto de
competência comum é necessário estabelecer sua
disciplina mediante lei complementar específica.
O sentimento de que essa matéria, alegadamente controversa, requereria uma,emenda constitucional especificamente orientada para o seu esclarecimento tem sido expresso por alguns formadores de
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opinião jurídica. A nosso ver, essa visão está equivocada em várias dimensões.
Em primeiro lugar, o recurso a uma emenda
constitucional se inspira na necessidade de eliminar,
pela via da força da Constituição, as controvérsias
que supostamente afetam a questão. Nesse sentido,
portanto, seria absurdo imaginar a reprodução da
controvérsia, agora com status constitucional. Assim,
a suposta controvérsia deveria ser completamente
eliminada, o que somente seria possível mediante opção clara pela competência estadual exclusiva na
prestação dos serviços destinados ao atendimento
de dois ou mais municípios, integrantes ou não de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões, já que a competência comum seria exatamente o objeto da discórdia.
As situações de conturbação, não configuradas
como regiões metropolitanas, aglomerações urbanas
ou microrregiões, não deveriam, nessa ótica, excluir o
Estado, deixando os municípios envolvidos decidirem
sobre a questão, pois isso significaria eximir o Estado
de uma responsabilidade tipicamente sua, ou seja,
atuar na esfera regional das questões. Além disso, seria reconhecer que o estado somente é necessário
quando o interesse regional fosse de caráter metropolitano ou similar, o que representaria uma contradição inaceitável.
Além disso, essa opção constitucional hipotética, aplicada exclusivamente às regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões, poderia denunciar suas verdadeiras intenções, qual seja a
enorme facilidade que propiciaria para a adoção de
procedimentos simplistas e desembaraçados de privatização dos serviços, pelos estados, preocupados,
como tem sido evidenciado pelas práticas correntes,
em amealhar recursos financeiros de vulto para resolver problemas de caixa dos governos ou, como já cogitado em algumas oportunidades, como forma de
constituir previdências estaduais. Tudo isso, evidentemente, em detrimento dos urgentes e essenciais investimentos que o setor de saneamento requer para
melhorar as condições da salubridade ambiental em
nosso País, com fortes reflexos na saúde pública e
nas condições sociais e econômicas da Nação.
Essa é exatamente a concepção que interessa às
grandes empresas estrangeiras operadoras de serv.iços
de água e esgotos, ansiosas por adquirir nossas companhias estaduais de saneamento e assim dominar o
setor, no atacado e de forma a mais monopolizada possível. Nossas principais companhias de saneamento,
tais como Sabesp (SP), Cedae (RJ), Copasa (MG),
Embasa (BA) e Compesa (PE), constituem alvo prefe-
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rencial de tais empresas. Diz-se que são estrangeiras
pelo simples fato de não existir nenhuma empresa nacional especializada no assunto, exceto as próprias companhias estaduais de saneamento.
Por outro lado, são inúmeras as vantagens de
manter a competência comum entre o município e o
estado nessas regiões, matéria exemplarmente tratada no relatório do então Senador Josaphat Marinho,
já referido.
Considerando que o grande objeto da controvérsia tem sido a questão da titularidade do serviço
de água e esgotos nas regiões conurbadas, passo
então a discuti-Ia com o intuito de demonstrar que é
do maior interesse da Nação que a competência para
prestar tais serviços nas regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas ou microrregiões seja necessariamente exercida em regime comum pelos municípios que as integram e pelo estado, ao mesmo tempo
que pretendemos evidenciar os grandes inconvenientes de uma possível emenda à Constituição com o objetivo de atribuir competência estadual exclusiva nessas situações.
Inicialmente, é preciso esclarecer que a análise
que se segue trata de quaisquer situações de interesse regional, trate-se ou não de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões instituídas mediante lei complementar estadual, nos termos
do § 3º do art. 25 da Constituição Federal. Ou seja, estamos nos referindo a situações em que os serviços
se destinam ao atendimento de dois ou mais municípios, integrantes ou não de regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas ou microrregiões.
A hipótese de competência estadual exclusiva
nessas situações só pode ser cogitada, a nosso juízo,
mediante emenda constitucional, uma vez que o texto
atual da Constituição Federal não autoriza essa possibilidade. Portanto, trata-se de situação extrema que
resultaria do reconhecimento de que o texto atual, por
não permitir essa possibilidade, precisa ser modificado, em face do seu caráter imperioso. 1550 implica,
portanto, atribuir à competência estadual exclusiva
nas situações em análise a condição de sine qua
non para o desembaraçamento institucional do setor,
portanto, vital para seu desenvolvimento. Isso também implicaria atribuir à Assembléia Constituinte de
1988 a responsabilidade por essa estagnação. É claro que isso não é verdade! Resta, então, refletir sobre
os motivos que levaram a essa situação nos últimos
doze anos, com o objetivo de, em descobrindo suas
verdadeiras causas, desmistificar a competência estadual exclusiva como medida essencial para o progresso desse importante e relevante setor da ativida-
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de humana, revelando, outrossim, as verdadeiras intenções existentes por detrás desse anseio.
Em nosso entender o período de estagnação do
setor é apenas coincidente com o período decorrido
desde a promulgação da Constituição. Tal estagnação, longe de se explicar pelas deficiências do texto
constitucional, repousa nos fatores causais entranhados na lógica do próprio PLANASA - Plano Nacional
de Saneamento, instituído pelo BNH a partir de 1971,
tão bem elucidados no documento "Diagnóstico do
Setor Saneamento: Estudo Econômico e FinanceiroSérie Modernização do Setor Saneamento. Ministério
do Planejamento e Orçamento/Secretaria de Política
Urbana/Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Brasília/1995 cuja reprodução foge ao escopo desta
justificativa, mas cuja consulta é recomendada para
melhor apreciação deste tema.
Um dos pontos mais representativos dessa lágica é exatamente o controle estadual dos serviços de
água e esgotos, dominado inteiramente por empresas de economia mista sob controle acionário dos estados, operando como empresas concessionárias de
serviços municipais, em regime completamente dissonante com os requisitos mais elementares que
compõem o quadro atual das exigências que são feitas a uma concessionária de serviços públicos, tal
como expresso pela Lei Federal nº 8.987/95.
Assim, condições tão obviamente exigíveis, tais
como formalização de compromissos contratuais
quanto a investimentos e padrões de serviço, participação e fiscalização pelo poder concedente, regulação com a participação dos usuários, política tarifária
estabelecida pelo poder concedente e tantos outros
aspectos tão claramente considerados essenciais
nos dias de hoje, simplesmente não faziam nem fazem parte do universo institucional, gerencial, técnico-operacional e econômico-financeiro das companhias estaduais de saneamento. A completa desconexão entre concessionária, usuário e poder concedente e a autodeterminação gerencial e político-institucional das companhias propiciaram amplo cenário
favorável para as mais variadas formas de gestão empresarial ineficiente, sob a proteção política displicente dos governos estaduais.
A existência impositiva das companhias estaduais de saneamento inibiu totalmente a ação dos estados como entes federados de importância fundamental no planejamento e gestão das questões de âmbito
regional, vocação primordial atribuível a eles. Tal função foi ofuscada pela prestação direta dos serviços, o
que perpetuou um quadro de completa tolerância
para com as companhias, uma vez que o regulador
1J

,
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institucional (poder concedente municipal) foi inteiramente dominado pelo regulado (companhias estaduais). Isso fez com que os estados subordinassem
suas companhias de saneamento a alguma Secretaria de Estado, que, por essa razão, receberam, de ai·
guma forma a denominação "de saneamento", porém
sem nenhum envolvimento com questões tão tipicamente estaduais como seriam o diagnóstico da salubridade ambiental no Estado, a identificação das neoessidades das diversas regiões, a formulação de
planos estaduais de saneamento e sua gestão em
conjunto com os municípios e tantas outras funções
tipicamente pertencentes à esfera institucional dos
estados, exatamente como preconiza a visão moderna estabelecida pela proposta GT/CPE _ Sedu/PR
para o PLS nº 266, de autoria original do Senador
José Serra.
Assim, preocupados, como ficaram, com a função de prestação dos serviços, os estados se omitiram completamente do exercício de funções obrigatoriamente suas, o que explica a autovisão deformada
hoje existente no seio das companhias estaduais, que
serve de embasamento para o forte corporativismo aí
reinante, decorrente de uma perspectiva de "propriedade e exclusividade" que os funcionários das companhi~s revelam com essa atitude.
A época da promulgação da Constituição, 1988,
o quadro de anomia, fragmentação, estagnação tecnológica e econômico-financeira e decadência institucional que domina até hoje o setor de saneamento já
se apresentava com ampla nitidez. A orfandade institucional que vitimou o setor com o fim do BNH e do
Planasa fez com que todos se voltassem para o novo
texto constitucional, na expectativa de poder nele encontrar a solução para os problemas. Como a Constituição não ofereceu tratamento específico para o setor, disseminou-se a percepção de que seria necessário "corrigir" essa deficiência como condicionante
da sua reconstrução institucional, o que perpetuou o
quadro acima descrito. Assim, o setor está até o momento aguardando um dispositivo constitucional ou
"paraconstitucional" salvador.
É nossa convicção inequívoca que o PLC n2 72,
em sua versão atual e aperfeiçoado pela nossa proposta consubstanciada e~ PLC por mim.apr~sentado
a esta Casa emi"2000, define de modo cristalino o ambiente político-institucional e jurídico necessário para
a reconstrução do setor em bases modernas e progressistas.
Da mesma forma, estamos convencidos de que
as distorções provocadas pelo falso dilema do confronto entre as competências estadual exclusiva e co-
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mum com os Municípios nas regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas ou microrregiões só servem
para inibir a percepção dos~novos e fundamentais papéis que esse ambiente reserva aos estados, já não
mais assentados exclusivamente na função prestação de serviço, e sim voltados prioritariamente para
as importantíssimas funções de planejamento regional, coordenação, gestão associada na prestação e
na regulação, articulação com políticas de saúde pública, recursos hídricos, meio ambiente e desenvolvimento urbano, desenvolvimento tecnológico e outras
não diretamente vinculadas à prestação dos serviços
em si.
Portanto, qualquer proposta voltada para a atribuição de competência exclusiva aos estados na
prestação de serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário nas regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas ou microrregiões é totalmente
equivocada, conforme o acima exposto. As razões
que se enumeram a seguir apenas reforçam e destacam tal convicção:
1) Se, no passado, as empresas sob controle
acionário do Estado não foram capazes de representar solução institucional duradoura, não há razão para
crer que possam fazê-lo no futuro;
2) Os novos papéis que os projetos de lei referidos reservam aos estados são extremamente importantes, sendo somente possíveis com a sua participação. A função prestação de serviço pelo estado deve
ser reservada somente às situações em que for imprescindível, aproveitando-se, da melhor forma possível, o grande acervo de recursos humanos, tecnológicos e gerenciais acumulados nas companhias estaduais de saneamento. Mesmo assim, o exercício da
prestação dos serviços deverá realizar-se em bases
modernas, diferentes das estabelecidas pelo Planasa, nos termos da nova legislação de concessões de
serviços públicos, que, ao impor um comportamento
diferente às empresas, previne sua obsolescência e
deterioração técnica, gerencial e institucional em virtude do permanente desafio imposto pelos compromissos estabelecidos em autênticos contratos de
concessão;
3) A competência estadual exc~siva nas regiões metropolitan~s, aglomerações u banas ou.~icrorregiões deixara o saneamento ~ ssas regloes
com feições monopolistas, cenário I erfeito para a
concretização do interesse das gra des empresas
operadoras estrangeiras em abocanHar o melhor do
mercado de saneamento do Brasil. A tese da competência comum nessas regiões atende muito melhor
aos interesses da Nação, em face da pluralidade insti-
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tucional que propicia, levando eventualmente a que
abilizando a formação de verdadeiros conglomerados
dominados economicamente por poucos grupos.
tais empresas se vejam obrigadas a atuar em regime
de competição, e não de cartelização, como seria na
Quero, nesta oportunidade, solicitar a atenção
hip6tese anterior.
de meus pares da Câmara dos Deputados para proje4) Os temores dos funcionários quanto às proto de lei complementar de minha autoria, que aprepaladas ameaças que a privatização implica no tosentei recentemente, com o objetivo de estabelecer,
cante a seus empregos são procedentes no caso da
de modo cabal e inequívoco, a disciplina para o exercompetência estadual exclusiva e infundados na hicício da competência comum para a prestação dos
p6tese da competência comum com os municípios.
serviços de água e esgotos, em cumprimento ao disIsso se deve, em primeiro lugar, ao fato de que a pluposto no art. 23, parágrafo único da Constituição.
ralidade institucional dificulta o monopólio, portanto,
Deve-se, a bem da verdade, reconhecer que a
reduz a prooabilidade de atos radicais de demissão
propriedade das propostas que justificam a apresende funcionários. Em segundo lugar, os novos papéis
tação desse projeto somente se tornou perceptível
reservados aos Estados vão demandar o concurso de
em relação dialética com os documentos que o anteprofissionais especializados, hoje disponíveis apenas
cederam. Ele assume, assim, a condição de síntese
nas companhias estaduais de saneamento. A figura
resultante dos avanços propiciados por esses docuda gestão associada, mediante a realização de conmentos, propondo a introdução de importantes apers6rcios públicos e convênios de cooperação, conforfeiçoamentos, cujo mérito se assenta nesse processo
me estabelece o art. 241 da CF, prevê a transferência
evolutivo.
de recursos humanos e materiais entre entes federaEra o que tinha a dizer.
dos, "de modo a assegurar a continuidade da prestaDurante o discurso do Sr. Ricardo Ferração dos serviços".

5) A pluralidade institucional propiciada pela
competência comum constitui cenário muito mais
condizente com o verdadeiro progresso que se pretende obter com o saneamento, não apenas no tocante ao benefício direto que serviços modernos, ágeis e
competentes possam oferecer em ambiente competitivo, mas também pela possibilidade que apresentam
de permitir a atuação econômica de empresas de pequeno, médio e grande portes em áreas tão diferentes como consultoria, planejamento e projeto, construção de obras e instalações, fabricação de materiais
e equipamentos e especialmente operação e gestão.
Nesta última, existe inclusive a perspectiva, extremamente salutar para o País, de surgirem empresas
operadoras nacionais de porte variável, potencializando o aproveitamento dos recursos humanos qualificados que o Planasa propiciou, como outra possibilidade de aproveitamento da mão-de-obra qualificada
existente nas companhias de saneamento. Assim,
configura-se um contexto multiinstitucional capaz de
promover ampla sinergia entre a tecnologia e o empresariado nacionais com seus congêneres de origem internacional, aceitando a presença estrangeira,
porém de modo equilibrado e harmonizado com os
'melhores interesses nacionais. Desnecessário lembrar o enorme potencial de produzir efeitos contrários
a esses na hipótese de prevalecer a competência estadual exclusiva. A centralização da prestação dos
serviços em poucas grandes operadoras provocaria
certamente a verticalização da economia do setor, vi-

ço, assumem sucessivamente a Presidência
os Srs. Themístoeles Sampaio e Pedro Chaves, § 2 9 do art. 18 do Regimento Intemo.

O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Tem
V. Exª a palavra.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl\s
e Srs. Deputados, minha presença na tribuna hoje
tem o nobre propósito de endereçar mensagem de
congratulações aos professores do meu País, pela
passagem do Dia do Mestre. O calendário nacional
registra, no dia 15 de outubro, essa comemoração,
que, segundo entendo, está entre as mais significativas, por prestigiar uma classe de tão elevada estatura
no conceito de todos n6s.
Eu, particularmente, que por mais de vinte anos
integrei os quadros do magistério pátrio, posso dizer
que foi nessa convivência tão proveitosa com mestres
e alunos que terminei de forjar minha personalidade.
Por ter participado ativamente, e durante tanto tempo,
da vida escolar, tenho inteira' ciência sobre o valor, a
capacidade e o desprendimento dos professores brasileiros. Mas também sei das suas dificuldades, dos
dissabores e das decepções que marcam a vida dos
mestres, feita de tanta luta e de tanta abnegação.
Sujeitos a uma carga de trabalho exaustiva, que
freqüentemente extrapola o âmbito dos colégios e se
desdobra até o ambiente dos lares, seja nas tarefas
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de planejamento das aulas, seja na correção de provas e exercícios, infelizmente os professores brasileiros não têm remuneração à altura do seu desgaste físico e mental. Conseqüentemente, seu padrão de
vida há de ser necessariamente modesto, seu nível
de consumo deve ser contido em limites sóbrios, são
poucas as suas opções de lazer. E quanto à família,
esta não tem outra alternativa a não ser acompanhar
o chefe na sua luta, sem grandes perspectivas para o
futuro: ~este mund? ,onde tudo se med~ por ~alores
ma~errals bem deff~ldos. O professor e, _assim, alguem de quem se eXige tudo, em troca de tao pouco.
Desde que assumi o mandato de Deputado Federal, coerente com meu passado como professor, tenho lutado como posso pela causa dos mestres, nas
atividades de Plenário. Tenho participado com maior
interesse de todas as pro~osiç~es que visam, de algum modo, a melhorar a sltuaçao dos professores.
Participei ativamente do exame e aprovação do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério,
FUNDEF, que, sem dúvida, principalmente para os
professores do ensino fundamental, foi o início de um
amplo e duradouro movimento de resgate do prestígio dos mestres na nossa sociedade.
É fácil entender que o próprio ensino resulta
prejudicado, na medida em que não se prestigiam os
mestres. Por isso, a Nação, por meio dos seus poderes constituídos, deveria dar-se conta de que a situação dos professores merece ser redefinida, de modo
realista, com justiça e honestidade, assegurando-lhes
o exercício despreocupado e sadio do seu mister.
Como muito bem observa o Ministro Paulo Renato, ''toda reforma educacional, para ser bem sucedida, deve começar e terminar na sala de aula pois o
professor é o principal agente de mudança".
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero
ressaltar que minha mensagem aos mestres é feita
de esperança e de alegria, mesmo porque são muitos
os colegas Parlamentares que comungam comigo
nesse ideal de conferir ao magistério brasileiro vantagens compatíveis com a sua importância na sociedade. Portanto, ostprofessores brasileiros recebam os
nossos parabéns e o nosso abraço, na certeza de que
a luta continua. \fencendo etapas haveremos de chegar ao dia em que todas as dificuldades e aborrecimentos serão coisas do passado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Dando
prosseguimento ao Grande Expediente, concedo a
palavra ao Deputado Dr. Rosinha.
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O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, infeIizmente, hoje foi privatizado mais um banco. Refiro-me ao Banco do Estado do Paraná S.A. BANESTADO, até poucas horas atrás empresa pública com setenta anos de fomento à economia paranaense, que fechou o ano de 1999 com 7.800 funcionários e 377 agências, sendu 346 no Estado, e presente
em nove Unidades da Federação.
Esse banco passou a viver grandes dificuldades
econômicas e financeiras a partir de 1995, durante a
irresponsável, fraudulenta e corrupta gestão do atual
Governador, Jaime Lerner. E aproveito para fazer pequeno relato sobre a situação.
Em janeiro de 1995, o Banestado possuía um
patrimônio líquido de 383 milhões e 183 mil reais. A
soma de todos os créditos em liquidação e compensados em prejuízo chegava a 355 milhões, o que demonstrava tratar-se de banco com dificuldades, porém em equilíbrio, tanto que o Governador Jaime Lerner enviou correspondência ao Banco Central do Brasil informando que a instituição estava financeiramente equilibrada.
Logo a seguir, talvez pelo impacto do Plano
Real, que levou inúmeros bancos brasileiros a grandes dificuldades, principalmente por atos irresponsáveis de direção e corrupção, o Banestado entrou em
dificuldades econômicas.
O Banestado Leasing, empresa do conglomerado, emitiu 300 milhões de debêntures, durante o ano
de 1996, cuja intermediação foi feita pela Corretora
Boa Safra, pertencente, nada mais nada menos, a
Fausto Solano Pereira, e pagou juros altos e comissão muito além dos executados no mercado. Ou seja,
o banco realizou operação prejudicial a todo o povo
paranaense.
Ocorreram inúmeras operações mercantis de
grande porte, todas fraudulentas, levando, no final
das contas, ao se computar o principal emprestado e
os juros, a um rombo de cerca de 600 milhões de reais. Mais adiante, voltarei ao assunto.
De 1996 para 1997, ainda com indícios de corrupção e irregularidades, o Banestado adquiriu cerca
de 350 milhões em títulos públicos de Santa Catarina,
Alagoas e Pernambuco, São Paulo, Guarulhos e
Osasco, lançados de forma fraudulenta por todos os
estados e municípios - isso foi provado pela CPI dos
Bancos -, e até hoje não os recuperou.
Essa gestão irresponsável, temerária, fraudulenta
e corrupta não foi interrompida, apesar das inúmeras
denúncias veiculadas na imprensa e pedidos de infor-

I
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mação feitos por nós, Parlamentares da Oposição, na
Assembléia Legislativa do Estado do Paraná.
Fizemos inúmeras solicitações de criação de CPI
e pedidos de informações. No entanto, a bancada de
sustentação do Governo, constituída pelo PFL, PTB,
PPB e parte do PSDB e do PMDB, nada aprovou.'
Devido à difícil situação do Banestado, o Executivo enviou mensagem à Assembléia Legislativa,
aprovada e sancionada como a Lei nQ 11.961, de 10
de dezembro de 1997, autorizando o Governo a empreender o refinanciamento de ativos e passivos do
banco, contraindo financiamento até o limite de 1 biIhão e 460 milhões. Acreditávamos nós, Par/amentares, que seria a solução, tanto que tal mensagem foi
aprovada por unanimidade.
Entretanto, em 29 de março de 1998, o Secretário de Estado da Fazenda foi à imprensa dizer que o
montante era insuficiente e que precisava de mais 2
bilhões e 500 milhões. Ou seja, poucos dias depois,
foi confirmado que o rombo era maior do que aquele
que tentaram explicar na Assembléia Legislativa.
Em menos de três meses, o desfalque cresceu
em 1 bilhão e 400 milhões. E quando julgamos que tinha parado, o Governo enviou à Assembléia Legislativa, em 31 de março de 1998, nova mensagem, solicitando 4 bilhões e 100 milhões.
Para resumir, o saneamento do Banestado custa ao povo paranaense 5 bilhões e 100 milhões. E, entendemos, não estaremos pagando só os prejuízos
do banco, uma vez que nas justificativas e tentativas
de demonstrações feitas pelo Executivo de que realmente essa era a necessidade, ele provavelmente colocou - acreditamos que assim o fez -, prejuízos do
Teso(,Jro do Estado, já que foi relatado que, em 1997,
o Paraná teve prejuízo de 780 milhões.
É bem provável que o Governo tenha superestimado alguns prejuízos do Banestado, uma vez que
nunca deu explicação, respondeu a pedido de informação ou apoiou instalação de CPI destinada à apuração dos fatos.
E como Jaime Lerner administra de maneira
corrupta e incompetente, o Governo do Estado também tem prejufzo. Pelo menos 12 bilhões da dívida que deve ser de 15 bilhões - são de responsabilidade
do Sr. Jaime Lerner. Ao sanear d Banco do Estado,
provavelmente o Governo usou parte do prejuízo e da
incompetência administrativa para buscar dinheiro fácil na União, e os 5 bilhões e 100 milhões de reais,
usados pela União para socorrer o Banestado, sobram agora para o Tesouro do Estado do Paraná.
A história do Banestado é de contribuição para o
desenvolvimento econômico e social do Paraná. Per-
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gunto: quem comprar esse banco - no caso, o Itaú -,
vai manter a política de desenvolvimento e apoio à
agricultura familiar praticada até o final de 1994? No
Governo Lerner, nunca saiu um centavo daquele banco para tal finalidade. Provavelmente agora, como
banco privado, também não sairá.
O Banco do Estado do Paraná chegou a ser reconhecido pelo Sistema Financeiro Nacional como
um dos únicos que tinha entre os seus principais serviços a concessão de crédito agrícola e o financiamento de construções de estrada, rodovias, hidrelétricas, escolas e hospitais.
E o povo do Paraná fica com o prejuízo: além
dos tributos, agora vai ter de pagar à União os 5 biIhões e 100 milhões de reais.
Quero fazer um pequeno histórico do que se
deu no Banestado Leasing, empresa do conglomerado do Banco do Estado do Paraná, durante a gestão
de Jaime Lerner.
O Banestado Leasing S.A.-Arrendamento Mercantil, também conhecido como Blam, foi instituído
em janeiro de 1980. Durante a década de 90, especialmente entre janeiro de 1991 e dezembro de 1994, a
empresa apresentou crescimento constante em seus
negócios, situação que se inverteu a partir de 1996,
quando começaram a surtir os efeitos dos atos lesivos e dos negócios escusos efetuados entre janeiro
de 1995 e julho de 1996, na gestão do Sr. Osvaldo
Luiz Magalhães dos Santos. Em 1998, a empresa
atingiu o seu ápice de prejuízo.
Houve, no período de administração do Sr.
Osvaldo Luiz Magalhães dos Santos, perda de patrimônio líquido. Esse diretor e sua gangue realizaram
dezenas de vultosos contratos com empresas deficitárias, muitas em estado pré-falimentar, propiciando
desproporcional e descomunal elevação do índice de
inadimplência, que saltou de aproximadamente 2%
para mais de 45%. Vários foram os fatos e negócios
ilícitos, produzindo elevadíssimo e irresgatável prejuízo, que ultrapassa a cifra de 226 milhões de reais quase duas vezes os prejuízos causados por Luiz
Estevão, pela Incal e pelo Juiz "Lalau" na execução da
obra do TRT de São Paulo.
Cerca de 33 empresas - e peço a transcrição
dos seus nomes nos Anais da Casa, para que entrem
para a História do País como empresas daninhas,
responsáveis pelo retrocesso do desenvolvimento do
Paraná e do País - estão envolvidas nisso. Algumas
nem paranaenses são, como a Amorim Sergipe
Transportes Ltda., a Rápido Laser Ltda. e a Habitacional Construções S.A., todas ligadas entre si por fortes
laços pessoais e comerciais entre seus sócios e diri-
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gentes. Algumas são empresas ligadas ao Sr, João
Alves Filho, ex-Governador de Sergipe que provavelmente muito prejuízo causou a seu estado e, não satisfeito com isso, aliado a Jaime Lerner e a Osvaldo
Luiz Magalhães Santos, vai prejudicar também o povo
paranaense.
A Rápido Laser Ltda. era uma empresa de fachada. Foi constituída no dia 15 de março de 1993,
tendo como sócios José Edinaldo Morais e Rosa Maria de Andrade Morais. José Edinaldo de Morais era
um laranja, trabalhava como segurança de José Edivam do Amorim, genro de João Alves Filho.
Um dos endereços da Rápido Laser fornecido
ao banco era rua Comendador Araújo, 510, conjunto
1401, Edifício Adam Smith, centro de Curitiba. Este é
o endereço de uma das propriedades do Deputado
Federal do PFL do Paraná Joaquim Santos Filho, pai
do Sr. Osvaldo Luiz Magalhães dos Santos. Podemos,
portanto constatar a existência de gangue organizada dentr~ do Banco do Estado, porque a empresa de
Sergipe apresenta um laranja como sócio e tem seu
endereço em nosso estado.
.
.
A A~~nm Sergipe Transportes Lt~a., outr~ empre~a, SOliCitOU ao banco um~ operaçao em 8 d~
maio de 1995, m~s somente fOi c~dastrada cor:n 0 ~hente em 12 de maio de 1995, ou seja apenas seis dias
- d
' d't
antes da aprovaçao
o cre 10._
, .
~ Hablt~clonal Construçao S.A., a :x~mplo da
Amonm Sergipe Transportes Ltda. e da Rapldo Laser
Ltda., nunca havia sido cliente do Banestado. Na gestão do Sr. Osvaldo Luiz Magalhães dos Santos, por ingerência de seu pai, obteve, na ~mpresa Banestado
Leasing S.A., 2 milhões de reais. E bom lembrar que o
Sr. Osvaldo não era funcionário de carreira do banco,
~em ao ~,enos era do ramo. Ocupava o cargo por motlVOS pohtlcos.
Pois bem. Quando, na Assembléia, denunciamos o envolvim~nto do Sr. Osvaldo Luiz Magalhães
dos Santos, ele foi promovido a Secretário de Estado
de Esporte e Turismo, pelo Sr. Jaime Lerner, para, em
qualquer caso de ação judicial, ter foro especial. Nessa Secretaria, porém, continuou executando fraudes,
ao elaborar as obras da Costa Oeste e os chamados
Jogos da Nature.za.
Por essas irregularidades, além do ex-Diretor do
Banco do Estado, Sr. Osvaldo, que morreu em acidente, queremos responsabilizar também o Governador Jaime Lerner, o ex-Secretário da Fazenda Miguel
Salomão e o atual Secretário Giovani Gionédis, pois
todos sabiam que o Banco do Estado do Paraná estava sendo assaltado por uma gangue.
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Hoje, aqueles que buscaram dinhEru'õ-no banco
e não pagaram respondem a ações do Ministério PÚblico do nosso Estado e tiveram seus bens seqüestrados, com exceção, não sei por que - gostaria que os
juízes explicassem -, do Sr. João Alves Filho, do Sr.
José Edivan do Amorim, seu genro, e da srª Celina
Alves do Amorim, que hoje vivem no ,~stado de Ser~ipe com? se fossem honestos, fr~quc:ntando a mais
alta sociedade local, sem dar exphcaçoes, quando, na
verdade, assaltaram o Estado do Paraná.
Quero que o povo sergipano saiba que o ex-Governador João Alves Filho e sua família são corruptos, qu~ devem ter roubad? ~quel: Esta,do e foram assaltar, Junto com a Admln~stra?ao ~al~e Lerner, o
Banco do, E~tado do Parana, hOJe privatizado.
_ReSistimos e.~rocuramos fazer ~om que o banco_nao fosse a lellao ~a dat.a ~e hOJe., Impet~amos
açao popular e con~egUlmos hml~ar. Porem, no Joelho
do Presidente do Tnbunal de Justiça, Sr. Sydney Zappa, ess~ liminar foi cassada, sem que o pedido sequer
tenha Sido pro~ocola~o.
"
, ,
Logo apos o JUIZ FrancIsco Gil ter dado a hmlnar, atendendo a nossa ação, dez minutos antes do
leilão, por intermédio do Secretário da Fazenda e do
Governo do Estado, conseguiu-se, com o Presidente
do Tribunal de Justiça, a cassação da liminar.
U d
t
t' ,
I
m os pon os que ques lonavamos era o va or
do banco. O Banestado haVia
"d
I
'1I
I o a el ao pe o preço
mínimo de 434 milhões e 800 mil reais, quando tem a
receber 1 bilhão e 600 milhões de reais referentes a
créditos tributários. O comprador do banco terá a receita do Estado por cinco anos, com lucro anual de
cerca de 133 milhões de reais. Além disso, tem 400
milhões de reais em caução da Companhia Paraense
de Energia Elétrica - COPEL.
Tínhamos razão ao questionar o valor, tanto que
o banco foi arrematado, pelo Itaú, por 1 bilhão e 625
milhões de reais.
Sei que, na imprensa, o Governo do Estado afirmará que esse resultado, o ágio, foi lucro. Não se trata, porém, de ágio, mas do valor mínimo pelo qual o
banco poderia ter ido a leilão. Diminuíram esse valor,
para depois dizer que receberam o ágio.
Registro, por fim, o nome de todos os que assaltaram o Banco do Estado do Paraná: Osvaldo Luiz MagaIhães dos Santos, Diretor do Banestado Leasing; Luiz
Antônio Eugênio de Lima; José Edson Carneiro de Souza; Adernar Toshihiro Tanaka; Cláudio Ferreira Moreira;
Arlei Mário Pinto de Lara; Nacim Jorge André Neto;
José Edivan do Amorim; Celina Alves do Amorim; José
Edinalvo Morais; Rosa Maria de Andrade Morais; João
Alves Filho; Maria do Carmo do Nascimento Alves;
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Amorim Sergipe Transportes Ltda.; Rápido Laser Ltda.;
e Habitacional Construções S.A.
Dizem que banco público só dá prejuízo. Dá prejuízo quando na mão de incompetentes e corruptos,
como o Governo Jaime Lerner. O povo do Paraná perdeu hoje banco que por setenta anos contribuiu para o
desenvolvimento do Estado e foi motivo de orgulho.
Esse banco te~e de ir a leilão por incompetência do Governador - mais um dos estragos que fez no Estado.
Durante o discurso do Sr. Or. Rosinha,
o Sr. Pedro Chaves, § 2 9 do art. 18 do Regimenta Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ojalma Paes, §
2 9 do artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pela ordemo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, na vida existe um tempo para tudo: tempo de rir e
tempo de chorar; tempo de plantar e tempo de colher;
tempo de celebrar e tempo de agradecer.
No dia de hoje, venho a esta tribuna para celebrar e agradecer.
Sr. Presidente, Sri\s e Srs. Deputados, desejo
expressar a minha mais profunda gratidão ao povo
grapiúna, que no último dia 1E outubro me honrou
com a sua confiança.
No transcorrer de nossa campanha, as inúmeras manifestações populares se transformaram numa
festa cívica e democrática como não há registro na
história de nosso município.
Dezenas de milhares de homens e mulheres, de
todas as idades e classes sociais, de forma espontânea e ordeira, saíram às ruas de nossa cidade para
manifestar seu apoio à nossa candidatura, numa quilométrica e maravilhosa festa de som, cor e alegria
que viverão para sempre em nossa memória.
Sr. Presidente, até o momento, não cessam de
chegar à minha residência e ao meu gabinete parlamentar manifestações de congratulações pela nossa
vitória no pleito municipal.
Meus queridos amigos e amigas de Itabuna, dasta tribuna eu desejo afirmar que a vitória pertence a
cada um de vocês. Cada um de vocês, de forma alegre
e festiva, construiu nas ruas nossa vitória, que haverá
de restituir aos itabunenses a democracia, a cidadania,
auto-estima e o justo orgulho de ser grapiúna, de ser
baiano e de corno nunca contribuir para a construção
de uma Nação grandiosa e socialmente justa.
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Aos grupos de orações, católicos e evangélicos,
que tanto oraram pela minha família, pela minha segurança e pela nossa vitória, desejo reiterar que termino essa campanha mais religioso do que comecei.
Agradeço a Deus pela força, pela energia e sobretudo pela amizade e pelo carinho de cada um de
vocês.
Mercê de Deus, juntos vamos reerguer e governar Itabuna, de forma democrática, pacífica, com trabalho, diálogo, transparência e muita seriedade.
Caros amigos e amigas de Itabuna, queiram receber meu mais fraternal abraço, minha gratidão e a
minha total disposição para trabalhar lado a lado com
cada um de vocês.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sri\s
e Srs. Deputados, em junho de 1998 foi aprovada
emenda à Constituição determinando que os salários
dos servidores públicos seriam revistos anualmente.
Apesar de uma variação de 31% do IGP-DI, de julho
de 1998 até dezembro de 2000, a revisão ainda não
ocorreu, nem está prevista na proposta orçamentária
de 2001, encaminhada para apreciação do Congresso Nacional.
Na propostas encaminhada pelo Governo os
gastos com pessoal e encargos sociais aumentaram
R$4 bilhões, comparando-se as propostas de 2000 e
2001, mas são destinados a reajustar o salário de algumas carreiras, contratar
novos servidores e cobrir
.
aumentos vegetativos.
No caso do salário mínimo o aumento previsto é de
5,6%, número provavelmente inferior à inflação ao consumidor que se verificará de maio de 2OCX) a abril de 2001.
Esta é mais uma iniciativa da nefasta prática política do Governo FHC, que no período de 5 anos deixou mais de 434 mil servidores ativos, do Poder Executivo, com zero por cento de reajuste. Ou seja, estes
servidores ganham o mesmo salário bruto hoje que
ganhavam em 31 de janeiro de 1995. O mesmo vale
para mais de 355 mil inativos e 194 mil pensionistas.
Isso demonstra que, entre os servidores civis, três em
quatro ativos não tiveram nenhum reajuste.
Corrigir as inconstitucionalidades e injustiças da
proposta orçamentária é um dos papéis do Congresso. Por isso não podemos permitir que o Governo dê
mais uma tungada nos bolsos dos trabalhadores. É,
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portanto, nossa responsabilidade, durante o processo
de análise da proposta orçamentária, definir os reajustas pretendidos e corrigir uma injustiça com os miIhares de trabalhadores, pais de família, encontrando
os recursos necessários para elevar o mínimo e o salário dos servidores.
Buscar os recursos necessários para salários é
somente questão de empenho. Remanejamentos de
despesas podem ser feitos. Além disso, basta que o
Governo tenha :Um mínimo de interesse em cobrar,
por exemplo, a dívida ativa do INSS e do Tesouro, que
vão de 58 bilhões a 125 bilhões, respectivamente, ao
final de 1999. O percentual de cobrança dessas dívidas é inferior a 1%. Portanto, um esforço nessa área
seria certamente mais uma fonte preciosa de recursos para sanar as dificuldades existentes.
Poderíamos enumerar aqui outras fontes que
possibilitam maior geração de recursos para aumento
do salário dos servidores. Segundo análise de nossa
assessoria, um reajuste de 10% não consumiria mais
do que R$5,2 bilhões - com uma folha de pagamento
de cerca de R$52 bilhões na proposta de 2000 -, enquanto a elevação do mínimo para R$180,00 não custaria mais que R$3 bilhões. Portanto, o argumento do
Governo de que um aumento do funcionalismo provocaria cortes na área social é somente para justificar a
falta de interesse e de diálogo com trabalhadores e as
diversas categorias profissionais, que começam a se
mobilizar para brigar por seus direitos.
Para sanar estas questões é necessário vontade política por parte de FHC, porém o que fica claro é
a submissão total do Governo às exigências do FMI e
dos interesses internacionais. Nós, do Parlamentares
desta Casa, nos juntaremos aos trabalhadores para
buscarmos os recursos necessários no Orçamento
da União, seja através de emendas ou de discussões
nas Comissões.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) - Concedo a
palavra pela ordem à Deputada Vanessa Grazziotin.
S. Exª dispõe de cinco minutos.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (B/oco/PCdoB
- AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados, companheiros e
compa~heirasl com muita satisfação ocupo a tribuna
hoje para trazer à Casa uma boa notícia que recebemos pela manhã: a libertação do Sr. Francisco Antonio Cadena Collazos, conhecido por todos como Sr.
Olivério Medina, membro declarado das Farc, que há
mais de um ano se encontrava no Brasil a fim de nos
colocar a par da situação política do seu país, a Colômbia.
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O Sr. Collazos pleiteava o reconhecimento do
Governo brasileiro ao movimento dos trabalhadores e
de grande parte da população colombiana por melhores condições de vida e pela construção de um país
mais justo.
Infelizmente, a imprensa nacional divulgou, no
dia 22 de setembro, que o Sr. Collazos havia sido preso na cidade de Foz do Iguaçu, prisão qualificada por
todos os Ministros do Superior Tribunal Militar como
ilegal, pois não se embasava em qualquer argumento
ou documento.
Ontem, após decisão de um Juiz Federal, ele foi
solto. Isso só foi possível a partir de liminar concedida
pelo Juiz Alexandre Vidigal,.no último dia 13, que anulou o ato administrativo do Poder Executivo, particularmente, da Polícia Federal, que cancelou o registro
de permanência do cidadão Francisco Antonio Cadena Collazos.
Os argumentos apresentados pelo advogado do
cidadão colombiano em seu mandado de segurança,
com pedido liminar, diziam, primeiro, que o Governo
brasileiro não havia observado os princípios legais do
contraditório e da ampla defesa; segundo, que o Sr.
Collazos estava em Foz do Iguaçu preso e respondendo a inquérito já instaurado que visava à sua deportação sumária para a Colômbiêr./Na análise do
mandado de segurança, com pedido de liminar, o Juiz
Alexandre Vidig~1 de Oliveira destaca que o cancelamento do registro de estrangeiro, assim como o recoIhimento da carteira de identidade de estrangeiro do
Sr. Collazos, teria sido feito p'elo Delegado da Polícia
Federal, chefe do registro de estrangeiros, por meio
de expediente datado de 16 de agosto e baseado
numa possível infração ao art. 12, combinado com o
art. 14 do Decreto nQ 2.771, de 1998.
Destac~u também o Juiz que a iniciativa do cancelamento do regifjtro de estrangeiro e o recolhimento
do passaporte baseou-se em expediente da Embaixada do Brasil na Colômbia, que teria argumentado, em
ofício encaminhado à Polícia Federal em nosso País,
que o Sr. Collazos era chefe de imprensa da Farc, portanto, um dos principais membros daquela organização política, e que na Colômbia teria cometido uma série de delitos e que estava sendo procurado na Colômbia, com mandado de prisão já determinado.
Quando o Juiz analisou toda a documentação
detectou, primeiro, que o tal Dossiê Colômbia, que
estava anexado ao processo, não passava de um documento apócrifo, e mais do que isso, sem qualquer
chancela oficial; segundo, que o Sr. Francisco Collazos, cidadão colombiano, nada tem de nocivo aos interesses nacionais. Não havia qualquer prova contra

50980 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS

esse cidadão. Baseado nisso, o Juiz determinou o
cancelamento da ação administrativa da Polícia Fe·
deral e dessa forma o Sr. Collazos foi solto.
Esse cidadão - sem dúvida alguma é um fato
político - sofreu uma perseguição política que, de forma vergonhosa, o Executivo se propôs a cometer.
Apesar de ter sido devolvido o seu passaporte, portanto, sua carteira de identidade de estrangeiro, o Sr.
Collazos ainda não está tranqüilo em nosso País, porque o prazo do seu visto expira no próximo dia 13.
Aliás, eÁtendemos que o Governo Federal, por
intermédio do Ministério da Justiça, deve prorrogar a
validade do visto do Sr. Collazos.
Nesse sentido, solicitamos ao Sr. Ministro José
Gregori uma audiência para os próximos dias, a qual
foi confirmada. Portanto, na próxima quinta-feira estaremos sendo recebidos pelo Ministro da Justiça, ocasião em que faremos a exposição da perseguição que
o Sr. Collazos sofreu no nosso País e da prisão ilegal
que lhe foi determinada. Solicitaremos também que o
Ministério da Justiça prorrogue o visto de permanência legal e provisório daquele cidadão, que mal nenhum faz ao nosso País e ao povo brasileiro.
Quero estender o convite a todos e, particularmente a V. Exm, para que participem dessa audiência
com o Ministro José Gregori na próxima quinta-feira,
às 10h da manhã, no Ministério da Justiça.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
o SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, assomo à tribuna, em primeiro lugar, para
manifestar meu agradecimento pelo convite que recebi do Ministério da Defesa para participar da 4'ª Reunião de Ministros da Defesa das Américas, que está
acontecendo em Manaus; e, ao mesmo tempo, para
apresentar publicamente - já o fiz diretamente -, minhas desculpas em função da agenda política de
campanha desta semana, com meu envolvimento no
segundo turno.
Sr. Presidente, considero muito importante o debate que os militares brasileiros travarão nessa reunião sobre a defesa da Amazônia. Essa matéria tem
de ser prioridade para o País, não uma prioridade retórica, não uma prioridade somente no âmbito dos
discursos e dos debates nas reuniões em Manaus,
mas uma prioridade que se materialize em investimentos, na viabilização do Projeto Calha Norte, na
compra de novos equipamentos para garantir mobili-
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dade às Forças Armadas na Amazônia, particularmente do Exército.
Achamos que o problema da defesa do País tem
de ser prioritário, tem de se incorporar como valor
para toda a sociedade. Essa questão do ajuste econômico perverso não pode ser tratada de forma burocrática e financeira, comprometendo tudo o que o
Brasil construiu na região de fronteira com o mínimo
de condição para sua defesa.
Há que se evitar, com a radicalização da crise
na Colômbia, com a presença cada vez maior dos
Estados Unidos na região, materializada agora no
Plano Colômbia, as tentativas de envolvimento dos
países vizinhos, inclusive do nosso País, naquele
conflito, algo inaceitável.
As Forças Armadas brasileiras e o próprio Ministro da Defesa, em audiência na Comissão de Defesa têm reafirmado que não se trata da posição do Governo brasileiro. Mas temos que ter uma posição mais
firme, clara e contundente da capacidade de o Brasil
realizar sua defesa na região amazônica.
A pressão exercida pelo Governo norte-americano, os constrangimentos criados na região fronteiriça e a dimensão do espaço aéreo e territorial da região exigem uma política de defesa mais efetiva, com
mais recursos e capacidade de mobilização das Forças Armadas brasileiras, principalmente do Exército
brasileiro, assim como articulação. Para isso, seria
muito importante o Ministério da Defesa agilizar a implantação de comandos combinados na região amazônica para potencializar a ação de defesa com a integração do Exército, Aeronáutica e Marinha.
Sr. Presidente, a reunião de Manaus é importante para o Brasil afirmar, de maneira soberana, sua posição de defesa da Amazônia e dizer que não vamos
negociá-Ia. A Amazônia é importante para a humanidade, mas não dividimos a tarefa de defendê-Ia e ter
um sistema de defesa, o qual se viabilizou, em parte,
com o Sivam. Se o Sipam não for implantado e se não
dotarmos as Forças Armadas - em particular o Exército - de capacidade de mobilização e equipamento
na região, a defesa ficará apenas no discurso, sem
concretização.
O melhor para o Brasil é·manter sua posição da
não-interferência, condenar o Plano Colômbia e ter capacidade de preservar nossa fronteira e espaço aéreo.
Sr. Presidente, quero também cobrar do Executivo
regulamentação da lei que o Congresso aprovou em
1997 sobre abate de aeronaves. Há aeronaves ilegais e
clandestinas que são detectadas nosso espaço aéreo.
É necessário debatermos a questão como prioridade e com maior cuidado. Lamento não poder estar
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na conferência de Manaus participando das palestras, para dar minha contribuição às autoridades do
Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro na discussão fundamental sobre política de defesa para a
região amazônica e a necessidade de a equipe econômica entender que as Forças Armadas têm de dispor de recursos para que não fiquem sucateadas na·
quela região.
Outro assunto refere-se aos proventos dos militares. O processo de desvalorização profissional dos
militares e o seu empobrecimento podem gerar situação inaceitável, principalmente se considerarmos que
atualmente as Forças Armadas exigem grupos com
grande capacidade de informação e tecnologia. Não
se pode garantir isso sem recursos, sem salários decentes e sem equil'lamentos à altura da tarefa de defesa do Brasil, em especial da região amazônica.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente
peço a palavra pela ordem.
'
O SR. PRESIDENTE ( D'alma Paes) _ Tem V. EXª
J
a pa Iavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela
ordem. Sem revisão do ~rador-,) - Sr. Presidente, S~s
e Srs. ~e?utados" ref~etlndo ainda sobre o re~ultado
das ~Ie~çoes do pnmel~o turno e so?re o porque de ~s
oposlçoes t,erem vencido ~e man:'ra geral no Brasil,
podemos dizer q~e elas d~sputarao o segundo turno
de forma e~~res,slva no pal~ .como u~ todo ~orqu~ .fazem ~p?slçao a _atual pohtlca n:ohberal, a, pohtlca
economlca que nao deu certo e ~ao conseguIu resolver os graves problemas da Naçao.
Precisamos avançar nessa reflexão e concluir
que o povo brasileiro está dizendo basta à corrupção.
Há grande clamor no País pela ética na política, enorme desejo de que se mude o atual modelo patrimonialista, que já tem 500 a!,,!os, e faz com que os que de"
têm o poder tratem a coisa pública como se fosse deles. Esperamos que o movimento pela ética na política seja para valer.
Outro fator importante foi a vitória do PT em
quase todo o País. O modelo do orçamento participativo de Porto Alegre deu certo. O grande segredo das
administrações do PT não é porque fazem mais
obras, têm mais ética na política, aplicam recursos
em programas sociais, mas porque têm o orçamento
participativo da comunidade. Isso é fundamental.
A nossa democracia é representativa. Somos
representantes da população brasileira. A democracia está absolutamente fragilizada. O modelo que
vem desde a Revolução Francesa, de Montesquieu,
com a triparticipação dos poderes e faz com que a po-
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pulação seja representada pelo Legislativo, por intermédio de representantes eleitos, está enfraquecido,
É preciso que haja no Poder Público participação direta da população no Orçamento. Ela precisa
saber para onde está sendo destinado o dinheiro, que
os liberais consideram mais importante, e discutir
onde serão aplicados os recursos públicos. Aí, sim,
poderemos engrandecer algo mais.
Quando se tem participação popular, juntamente com conselhos comunitários e associações de moradores, a roubalheira é muito menor. Os recursos
são aplicados de forma mais transparente. Fui Prefeito de Lages, em Santa Catarina, e instituí o modelo de
orçamento participativo, com poucos de que eu dispunha, em um município onde a Câmara Municipal
era composta de 21 vereadores.
Na ocasião, meu partido não elegeu Vereador,
mas apenas sete na coligação. Adotando o modelo
participativo e trazendo a população para a prefeitura,
foi pos~í~el avançar m~ito no sent~d? ?e permitir que
ela decidisse sobre a VIda do mumclplo.
A d'
"
emocraCla representativa esta com seus
dias contados. Temos de encontrar outro modelo. A
semente da participação comunitária e do orçamento
pal1icipativo é que vai germinar outra proposta.
Fala-se em reforma política, em cláusula de barreira, em proibição de coligações em ações proporeionais, etc. Isso não resolverá o problema político do
País, nem o problema de representações. Iremos
avançar se trouxermos o povo para os órgãos públicoso Está na hora de o Governo Federal e governos
estaduais partirem para isso.
Estamos prestes a aprovar o Orçamento para
2001. Ele não pode ser feito apenas nos gabinetes do
Planalto e na Comissão Mista Representativa do
Congresso Nacional. Precisamos ouvir a população.
O orçamento participativo é uma das armas que temos para avançar. Temos de defendê-lo intransigenl
temente.
O SR. PRESIDENTE ( Djalma Paes) - Concedo a
palavra pela ordem ao Sr. Deputado Professor Luizinho.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de falar sobre o momento que vivemos na região do Grande ASC.
Temos sete cidades, em três o Partido dos Trabalhadores já se consagrou vitorioso no primeiro turno. E há possibilidade de vencer o segundo turno em
duas cidades. O companheiro Ramon Velasques saiu
vitorioso na cidade de Rio Grande da Serra, cr 30
exemplar, porque a eleição anterior foi atípica. Depois
de oito prefeitos terem assumido a administração mUd

I
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nicipal- ora pela morte natural de um, ora pelo assassinato de outro, ora pelas substituições, ora em decorrência de ação judicial - era impossível alguém ter
concorrido com S. Ex·. Ele teve dois anos e meio de
seu mandato roubados. Assumiu a prefeitura faltando
três meses para a eleição, mas o fato de ter feito auditagem na Prefeitura, ter mostrado transparência na
sua gestão e ter ido conversar com a população com
franqueza, demonstrando a realidade por que passava a sua Rio Grande, fez o companheiro Ramon Velasques conquistar a confiança e o apoio do povo
para dar estabilidade à cidade, que teve oito Prefeitos
neste mandato. Repito: oito prefeitos. E o companheiro Ramon Velasques foi reeleito.
Sr. Presidente, como era de se esperar, a companheira Maria Inês, com trabalho magnífico na cidade de Ribeirão Pires, reelegeu-se tranqüilamente
para a prefeitura da cidade, consolidando as transformações que vem realizando no município.
Da mesma forma, o ex-Deputado Federal, companheiro e amigo Celso Daniel está governando pela
segunda vez a cidade de Santo André, reconduzido
ao cargo com mais de 70% dos votos da população
no primeiro turno, consolidando a imagem, a determinação os propósitos e o modo petista de governar
,
,
,
~,.'
, Na Cidade de, Maua, o aca,so nao perm'~'u ao
glorroso
Oswaldo DIas vencer aádisputa
d f
, companheiro
, t
no prrmelro urno, mas com certeza avançar: e orma contundente no segundo turno. Cito também Diadema, a primeira cidade do País que o PT governou.
Embora nascido e criado em Santo André durante
dois anos vivi em Diadema, época em que f~i criado o
Partido dos Trabalhadores, do qual sou um dos fundadores. Diadema, durante os dezesseis anos em que
foi governada pelo PT, consolidou sua transformação,
algo ímpar na história de uma cidade-dormitório, refugo onde se escondia a violência e a pobreza da Grande São Paulo. Como disse, militei naquela cidade na
condição de professor e dirigente do sindicato dos
professores. Portanto, conhecia cada bairro, cada 10calidade.
Liderei duas greves em Diadema, nos anos de
1978 e 1979. O companheiro José de Felipe, que ajudou a fazer essas transformações, que participou de
todos >s Governos do PT naquela cidade, desde
1982, está à frente na disputa da prefeitura da nossa
Diac' ~ma, para concretizar aquele sonho de consolidação de uma força hegemônica e alternativa na região do Grande ABC.
Sr. Presidente, é óbvio que essas transformações não se deram somente na região do Grande
ABC Basta citar Curitiba, Recife, Goiânia, onde o
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companheiro Pedro Wilson lidera as pesquisas, Pelotas, Porto Alegre, Guarulhos, com o companheiro
Elói, com quem convivi durante dois:mandatos de Deputado Estadual, e Santos, com a companheira Teima
de Souza. Esse processo de organização e transformação que os trabalhadores procuram consolidar
nessas eleições municipais abrirá caminho para as
mudanças de que necessita a Nação.
O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
.
a
O SR. PRESIDENTE (DJalma Paes) - Tem V. Exa palavra.
O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte diSCU~S?-) - Sr. Pre~id?nt~, srªs
e ,~rs. Dep~ta~osl o ~UnlCIPIO de Caplno~ohs, n?
Tnangulo M~~~lro, esta ?e luto pelo lament~vel aCIdente rodovlan? que ceifou a, Vida do c~nd,ldato rec~ntemente eleito para a prefeitura, Sr. Candldo Antômo Vaz, ~ de sua ~onsorte Vanda d~ Paul~ Vaz, qu~ndo tranSitavam, dia ~ 4, pela RodOVia, ~eJem-Bra~llIa,
na altura ~e~ Jaragua, Estado de GOI~S. Seu veiculo
sofre~ collsao fro~tal com ,u,ma caminhoneta ,D-10,
que VInha em sentld? contrano e que, ~a tentatIva de
ultrapassar outro veiculo, causou o aCidente fatal. O
sepultamento das vítimas ocorreu no domingo passado. No acidente feriu-se gravemente o assessor do
Prefe'to
el elO,
't Sr. J ose' Barreto F'lh
I
I o.
. ,,
.
,Com ,a mor!e do titular, ,assumIra, a, Prefeitura ~
VIce-Prefeito eleito, .o ~o~~eltuado m~~lco Dr. Jose
Santana, do PL, cUjas Idelas se conCIliavam com o
projeto do Prefeito que assumiria o cargo.
Cândido Vaz foi um dos grandes amigos e leais
companheiros que tive. Pertencia ao meu partido e por
ele candidatou-se ao cargo de prefeito nas eleições de
1Q de outubro, sagrando-se vencedor com larga margem de votos. Nessa campanha eleitoral, partilhei com
ele, várias vezes, dos comícios que sempre reuniram
grande público para ouvir as mensagens de otimismo e
de esperança que o candidato transmitia. Com 50 anos
de vida dedicada à família e ao povo de seu município,
era uma pessoa extremamente afável, inteligente, um
comunicador nato, estimado pela comunidade, que o
recebeu, em 1992, como filho honorário.
Cândido ingressou na vida pública, em 1983,
elegendo-se vereador e presidindo com louvor o Legislativo Municipal de Capinópolis. Em 1989 elegeu-se Prefeito, tendo sido destaque várias vezes
como o melhor do Triângulo Mineiro e do interior de
Minas Gerais. Era Presidente do Diretório Municipal
do Partido Progressista Brasileiro. Foi candidato a Deputado Estadual de Minas em 1994, tendo alcançado
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a apreciável soma de 15.870 votos, distribuídos em
81 municípios.
Na política não era mais uma promessa, mas
uma certeza de brilhante futuro. Cândido era uma
pessoa da terra, no sentido mais genuíno, porque
sempre viveu na região do Pontal Mineiro, dedicado à
sua gente e à solução de seus problemas, tendo granjeado desde cedo a simpatia e o carinho dos amigos.
Era uma pessoa que acreditava na solidariedade, na
fraternidade e na força do trabalho.
Na sua vida particular, Cândido Vaz era contabilista de renome, com vários cursos de especialização
que o mantinham sempre atualizado.
Na sua vida empresarial era produtor rural, sócio-proprietário da Sociedade Rádio de Capinópolis,
Presidente do Capinópolis Clube, membro ativo da
Loja Maçônica e do Rotary Clube. Participou ativamente de várias campanhas de assistência social.
A morte, com seu silêncio, é que muitas vezes
proclama o mérito e o reconhecimento, exaltando as
qualidades da pessoa que ela silencia. Após esse
acontecimento inesperado e fatal, aflora na sociedade a lembrança alegre da vida do falecido, na integraIidade da sua ausência.
No mesmo momento em que faço este necrológico, externo minha profunda revolta contra motoristas
irresponsáveis que desrespeitam as leis de trânsito e
transformam ruas e estradas em pistas de corrida, colocando em risco as vidas de pessoas, ferindo e matando famílias, enlutando lares e causando orfandade.
Ao fazer esta comunicação, sob o efeito da inesperada e infausta notícia que comoveu o Triângulo Mineiro, peço ao Sr. Presidente que determine o registro
do fato nos Anais desta Casa Legislativa.
O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIls e Srs.
Parlamentares, o processo de empobrecimento do
País e da América Latina, imposto pelo projeto neoli·
beral, é uma realidade cada vez mais intensa e visível
no cotidiano do brasileiro. Essa denúncia já não se
restringe mais aos partidos de oposição. Organismos
nacionais e internacionais já se vêem obrigados a reconhecer que o mito do neoliberalismo é a fonte geradora,de miséria, violência urbana e rural e principalmente desemprego.
No dia 9 de outubro o jornal Folha de S.Paulo
divulgou pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômi-
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ca Aplicada - IPEA, segundo a qual a pobreza voltou
a crescer no segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Percebe-se que o País se transformou num
imenso flagelo social. Pessoas desesperadas, vitimadas por desemprego, achatamento salarial e ausência de política social, são abandonadas à própria sorte. A indiferença e o cinismo do Governo Federal, expressados no sorriso maquiavélico da equipe econômica, mostra cada vez mais a insensibilidade e a frieza de quem insiste em ironizar a dor de 54 milhões de
brasileiros completamente excluídos dessa política
de estabilização econômica.
Quem era pobre ficou mais pobre, marginalizado e mortificado pela arrogância de uma minoria beneficiada pelo Plano Real. A classe média assalariada está próxima de um ataque de nervos. Finalmente
percebe que o seu salário congelado se dilui gradativamente diante dos aumentos dos preços dos serviços públicos e de produtos de sua subsistência diária.
Conforme o dialeto dos acadêmicos do Planalto, isso
não é aumento, mas realinhamento de preços.
Poderíamos, Sr. Presidente, trazer inúmeras estatísticas, comprovando que tínhamos razão em denunciar sistematicamente que com o plano de estabiIização econômica do Presidente Fernando Henrique
Cardoso o País caminha para o caos econômico, social e ético.
Hoje, enquanto elaborava este meu pronunciamento, fui surpreendido pela seguinte manchete do
Jornal do Brasil, em primeira página: "Brasil tem 16 miIhões de famintos". O relatório divulgado pela imprensa
nacional, que diverge dos dados fornecidos pelo Governo, não é dos partidos de oposição nem de ONG, mas
da própria Organização das Nações Unidas, porta-voz
oficial dos interesses do Primeiro Mundo. Mesmo afirmando que o Brasil conseguiu razoáveis progressos
nos últimos anos em sua economia, informa que o País
continua em último lu.gar na América ~tina em termos
de consumo de calonas pela populaçao.
Não adianta a equipe econômica do Governo cantar em verso e prosa os nossos recordes da supersafra
agrícola, os índices inflacionários insignificantes, a chegada de tecnologia de ponta, se não se preocupa com a
questão social, a miséria e o desemprego.
O Presidente da República tenta desqualíficar
os partidos de oposição e os movimentos sociais, dizendo que fazemos discursos de palanque. Será ql,Je
esquece que foi especialista em discursos de palanque? Sua retórica nas campanhas eleitorais de 1994
e 1998 enfeitiçou a população brasileira com falsas
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promessas, discursos messiânicos de crescimento
econômico, prosperidade, eqüidade e justiça social.
É lamentável: o Presidente prometeu o que todos queríamos, mas não cumpriu. Disse à população
que o sacriffcio imposto pelo Plano Real nos levaria a
integrar o clube dos países de Primeiro Mundo, mas
onde está esse clube? Se existe um discurso de paIanque ilusionista, é o do Sr. Presidente da República
e de sua equipe econômica, que insistem em enganar
a sociedade brasileira, afirmando que estamos indo
muito bem ou menos pior.
Seria bom o Sr. Presidente da República ouvir a
Primeira Dama, Sra. Ruth Cardoso, sua própria esposa, Presidenta do Programa Comunidade Solidária,
que está queixando-se da diminuição dos recursos
destinados à área social.
Fazemos este apelo desesperado em nome de
54 milhões de brasileiros esquecidos e abandonados
pela política econômica deste Governo.

o Sr. Djalma Paes, § 2 12 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo
Vasconcellos, § 2 11 do art. 18 do Regimento
Interno.

o

SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Rubens
Bueno, do PPS do Paraná, por 5 minutos.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela ordem. Sel1'! revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, hoje o Banestado - Banco do Estado
do Paraná - foi vendido. O vencedor do leilão, no valor
de 1 bilhão e 625 milhões de reais, foi o Banco Itaú.
O importante a destacar, apesar da tristeza,
para o Estado do Paraná, é o desmonte que se faz
das instituições públicas, sejam de crédito, sejam de
fornecimento ou de geração de energia elétrica, sejam de fornecimento de água, sejam de tratamento de
esgoto - enfim, o desmonte de toda a estrutura pública que o Paraná está sofrendo.
A privatização do Banestado deixa muita dúvida
no ar, Sr. Presidente. O novo dono, o Banco Itaú, venceu no leilão o Bradesco e o Unibanco, deixando uma
conta de 5 bilhões e 800 milhões de reais para nós
paranaenses pagarmos ao longo de 30 anos.
Um fato que chama a atenção, e é grave, é que o
banco foi colocado à venda por 403 milhões, e o comprador, o Banco ltaú, ofereceu quatro vezes mais. Seria o mesmo que V. E~, Sr. Presidente, ter uma propriedade e oferecê-Ia a um comprador por quatro vezes
menos. Veja a que ponto chegamos: um patrimônio
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público como o Banestado foi colocado à venda tendo
seu valor subestimado em quatro vezes!
Chamo a atenção também para o fato de que o
Tribunal de Contas do Estado do Paraná em nenhum
momento obteve informações da direção do Banastado, por exemplo, em relação aos 30% das ações da
Copel para responder aos precatórios que foram colocados agora na venda do Banestado e passam a ser
do banco que o adquiriu, o Itaú.
Também chamo a atenção para o fato de que os
403 milhões de reais, valor mínimo estipulado pela diração do Banco com o aval do Governo do Paraná,
são inferiores ao patrimônio líquido do Banestado,
que era de 454 milhões. Não há qualquer pendor, nenhuma vontade política de elevar o valor do Banestado, pelo menos para defender seu patrimônio líquido.
Temos créditos tributários em nome do Banestado de
444 milhões; temos ainda créditos com garantias, que
precisam ser cobrados, de mais de 1 bilhão de reais.
Se somarmos essas contas, veremos que o Banco
Itaú está comprando o Banestado, leiloado hoje, por
um valor perto de zero, praticamente.
O Banco do Estado do Paraná, patrimônio construído há mais de 60 anos pelo povo paranaense, está
sendo doado a uma instituição financeira particular não aquela que queríamos, por se tratar de patrimônio público -, e fica uma conta de 5 bilhões e 800 milhões de reais para o povo do Paraná pagar ao longo
de trinta anos.
Esta é a cobrança que fazemos: se nem o Tribunal de Contas do Estado do Paraná recebe as informações que deveriam ser fornecidas no edital de venda do Banco, e mencionamos isso há pouco, existe
uma dúvida que a sociedade do Paraná suscita, por
intermédio do Tribunal e das suas entidades sindicais
organizadas. E, o que é mais grave, o documento oficiai publicado pelo Banco do Estado do Paraná demonstra que 70% desses 5 bilhões e 800 milhões que
estão sendo questionados vêm de governos anteriores a 1995. Ora, se temos uma dívida de 5 bilhões e
800 milhões e 70% dela é anterior a 1995, então cabe
à sociedade do Estado do Paraná e ao Governo paranaense dizer quem é o responsável por esse furo. É
isso que a sociedade do Paraná quer saber. É isso o
que queremos cobrar. Não posso admitir, como cidadão, como representante do povo do Estado do Paraná, que esses valores não sejam cobrados pelo Governo paranaense.
Por isso, Sr. Presidente, em meu nome e no do
PPS do Paraná, mais uma vez questiono a privatização do Banestado. É no mínimo triste para a sociedade paranaense entregar um patrimônio e ficar com
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uma conta de 5 bilhões e 800 milhões de reais. O
Banco Itaú, repito, comprou o Banestado por um valor
quatro vezes maior do que aquele colocado no edital,
subestimado pelo próprio Governo paranaense.
O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) Tem V. Exª a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PRo
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, no Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, queremos prestar homenagem aos professores que desempenham papel de relevo na expansão dos horizontes dos seus alunos nessa
nova sociedade do conhecimento do século XXI.
O mundo de hoje enfrenta acelerado processo
de mudança e as pessoas têm de investir em sua
educação, não apenas em termos de cultura, mas
também de habilidades que lhes permitam adaptar-se às mudanças que a sociedade sofre a cada dia.
Antes de iniciar algum tipo de aprendizagem,
em qualquer época de sua vida, seja na infância, seja
na adolescência, seja na vida madura, o estudante
quase sempre tem uma idéia de onde pretende chegar. Mas somente depois que sua educação já está
em curso é que se abrirão novas perspectivas de atividade, habilidade e entendimento que se tornaram
centrais para suas vidas apenas depois que um professor lhes apresentou um assunto que, de outra forma, jamais teriam conhecido.
No mundo atual todos somos eternos aprendizes, e os professores estão ajudando estudantes a
aprender a se tornarem aprendizes de sucesso ao
longo de suas vidas, sempre capazes de ampliar seus
horizontes, sempre ávidos do saber. Para isso também estão expandindo os horizontes de sua profissão, adotando novas atitudes, nova compreensão de
ensino e aprendizagem, novos métodos e novas tecnologias educacionais.
O ensino está se ampliando significativamente
na áreas da educação e modificação de valores, surgindo a educação ambiental, a educação para a paz e
para a saúde, a de direitos humanos, contribuindo
sempre para noção mais ampla dos seus objetivos
fundamentais.
Hoje prestamos homenagem ao compromisso
profissional dos professores que enfrentam condições sempre precárias, recursos limitados, remuneração inadequada e, não obstante, ajudam o mundo a
ir em frente na busca de melhores valores.
Os professores necessitam de apoio ativo das
comunidades e das sociedades às quais eles servem.
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Por ocasião do Dia do Professor, apelamos enfaticamente à comunidade mundial, aos Governos e
aos Parlamentares principalmente, pois são os quefazem as leis, aos líderes comunitários, à mídia que
tanto influencia a vida de todos, às organizações
não-governamentais que principiam a mostrar a força
de sua união, às instituições da sociedade civil e aos
sindicatos que representam de perto os anseios da
comunidade para que renovem seu compromisso de
apoio aos professores.
Certamente alguns de meus pares perguntarão:
na situação atual, terão os professores algo a comemorar? Respondo: o que têm os professores a comemorar é a mudança de pGStura, que começa em seu
contínuo aperfeiçoamento, na consciência que tomaram da importância do ensino da cidadania, e para
isso estão usando sua principal ferramenta, que é o
amor, pois só com muito amor podem continuar ensinando nossa juventude, apesar de todos os revezes
de sua profissão.
Os professores sabem que o conhecimento
gera a ação, criando, portanto, empreendedores. E o
professor atual é, principalmente, um empreendedor,
embora nosso País não esteja realmente conscientizado da importância da educação e da impossibilidade de nos tornarmos uma Nação pujante se não nos
tornarmos coerentes na luta para superar nosso atraso; para ensinar cidadania plena, direitos e deveres à
juventude, também o professor tem de ser tratado
como cidadão e isso somente acontecerá quando
uma decidida vontade política empolgar a Nação e
seus governantes e der a esses abnegados trabalhadores o valor que merecem.
Dizia Kant: "O fim da educação é desenvolver,
em cada indivíduo, toda a perfeição de que ele seja
capaz".
Diz-se que o Brasil é campeão mundial de
desperdício. O maior desperdício neste País é de
talento. Quanto talento temos em nossas salas de
aula e não pode ser desenvolvido por falta de meios
para a educação. A esperança está no professor,
que é um caçador de tesouros, dedicado em tempo
integral à procura de novas oportunidades para
seus alunos usarem seus talentos, buscando sempre descobrir seu potencial, às vezes enterrado sob
o sentimento da frustração.
Acompanhando o acelerado desenvolvimento
da tecnologia e da informática, vamos entrar no século XXI com a determinação de avançar no conhecimento, e somente um profissional é habilitado para
alavancar esse crescimento: o professor. Não trato de
futurologia, mas de constatação de fatos. Toda produ-
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ção científica em termos de serviços e linguagem, na
área das relações humanas e em comunicação, é resultado direto da atuação do professor.
As estatfsticas mais recentes apontam para a
necessidade do direcionamento da valorização profissional do professor.
Sem a presença desse profissional, o único capaz de fazer o educando compreender o mundo e o
papel da mente humana nele, de nada valem as novas tecnologias e a informática.
Educar, como a etimologia da palavra indica, é
tirar de si, fazer emergir e desenvolver os dons que,
de algum modo, cada um traz consigo.
O ato de educar nos leva ao professor, ou meIhor, àquele que um dia foi chamado de pedagogo, ou
seja, o que conduzia a criança pelos caminhos da
vida, cooperando, seja em nível pessoal, na aquisição
de conhecimentos, exercitando valores cívicos e morais, seja na vida social, na aprendizagem dos jogos,
direitos e deveres que constroem a vida política e social, habilitando-a para, no amanhã, contribuir e participar da construção da sociedade.
Na sala de aula, o aluno aprende a contar, muitiplicar, dividir, f,alar e redigir corretamente sua língua, aprender hnguas de outros povos, bem c~~o
ganhar saberes e comportamentos tanto no dommlo
do corpo (a educação física) quanto no de outras
máquinas (como os computador~s), mas também, ~
sobretudo, aprende saberes mais complexos, relatlvos à construção da ciência, da natureza e principalmente do espírito.
A sala de aula é o espaço onde a transmissão e
a construção do conhecimento formam o homem e o
cidadão de seu tempo, .colaborando, assim, para que
cada u~ ~onstrua o~ ~hcerc~s de, sua morada p~ssoai, profiSSIonal e pohtlca, d~lt~ ra~zes, ab~a caml~hos
na busca do be~, no ~espelto a lei, e~ regime de !Ibe.rdade, sem negligenCiar a apropnaç~~ da sa~~dona
do passado, onde aprenderá o ex;~clcIO da ~ntlca do
tempo presente e forçará o exerCICIO da razao.
A ciência, instrumento fundamental para fazer
face aos desafios da vida, atesta que a grande maioria dos homens morre tendo usado pouco sua capacidada cerebral. Ao educador compete fundamentalmente proporcionar, convidar, motivar todos os seus
alunos a exercitar essa função vital: a razão.
A eficácia dos métodos e jogos de ensino depende fundamentalmente da articulação entre a competência do professor e o desejo de conhecer do aluno; de um ato interessado e amigo que deve orientar
as relações entre mestres e alunos, e se traduz pelo
respeito à diferença do outro, pela admiração tanto do
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saber do mestre quanto pelo desejo de saber do aluno, A escola educa quando esse laço afetivo é vivido
não como o lugar onde viceja o dogmatismo, "o mestre disse", mas onde o próprio mestre, sujeito do saber, instiga o estabelecimento da pergunta.
Instigar a pergunta é valorizar a dúvida, é tornar
o não-saber motivo não de vergonha ou desvalia, mas
motor do conhecimento; não ocasião de temor, mas
de coragem para colher o fruto do prazer de aprender.
O professor educa quando tem algo a dizer
acerca do cotidiano vivido pelos alunos fora da escola. Assim, o aprendizado de Geografia não tratará somente dos rios e montanhas onde tocam os pés e os
olhares dos alunos; a ecologia não será apenas um
tema abstrato, mas algo que lhes diz respeito e pelo
qual são responsáveis; quando falar da democracia
na Grécia ou dos totalitarismos do século XX, falará e
permitirá, incentivará mesmo, que os alunos falem da
vida política da sua cidade e de seu Estado. Nessas
ocasiões os alunos poderão exercitar-se na invenção
da liberdade e na tarefa do estabelecimento da justiça
entre os diferentes e os mais necessitados.
O professor realiza a festa do saber, que será
sempre lúdica em toda seriedade, em toda competência, pois não há coisa mais lúdica que reinventar a
vida reinventar os modos de troca de bens materiais
e es~irituais. Nada mais prazeroso do que essa tarefa
de poder progredir, transformar pelo conhecimento a
si mesmo e o mundo. E nada há de mais triste, nada
há de mais desanimador, nada há de mais escravizante do que esse falso saber que afirma que "o mundo e o homem sempre foram assim", como se dissesse: "nada há a fazer.
O professor educa quando, pelo trabalho da razão exercitada, alimenta a esperança da transformação de cada um e da sociedade em direção aos sanhos dos homens, rumo a um horizonte melhor, onde,
de algum modo, seja até através de um pequeno passo, a felicidade desejada e prometida encontre condições para se realizar.
O At Co tit ti d U
f ' "S
_
o ns u v~ a nesco ~ Irma. ~ ~ gu~r
ras nascem na mente os.homens, na men e os 0mens que devem ser ergUidas as defesas da pai'.
A~im, ~e é no espírit~ da,s pessoas que se deve~
constrUIr os allCel'ces da solldanedade, a luta contra a VIolência passa inicialmente pelas mãos do professor.
A história da humanidade é permeada de sonhos e realizações. Na maiori!'l das vezes, o sonho
precede o ato de criação. E assim sempre será. O professor sabe, melhor do que ninguém, o quanto é importante sonhar. Somente através desse processo
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podemos aperfeiçoar nossas insuficiências e, mais
do que tudo, melhorar nosso aprendizado.
Sonhe professor! Sonhe, deseje com ardor e
veja no seu sonho que seu aluno, seu ambiente de
trabalho, sua comunidade e todos que direta e indiretamente tenham algo a ver com o resultado do seu
trabalho participam do seu sonho. Sonhe, para que o
aluno tenha uma escola melhor e a comunidade se
beneficie sempre mais do seu esforço! Faça do seu
sonho uma fonte de aperfeiçoamento constante e instrumento da mudança tão desejada!
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
o Paraná está de luto, com o falecimento, ontem, de um grande filho de Lapa, que elevou como
poucos o nome do Estado no cenário político nacional: Ney Braga. Prefeito, Governador, Ministro, Deputado, Senador, administrador e político de primeira linha, que soube aliar, com raríssima habilidade, a administração pública objetiva à atividade política realista, sempre em nome do bem comum, do bem do Paraná e do Brasil.
Se não, vejamos. O nome de Ney Braga é
quase sempre lembrado por sua ligação ao regime de
64, sobretudo por ter aceito as Pastas da Agricultura e
da Educação, o que, para os menos informados, poderia ser como que um certo deslustro na sua brilhante e extensa carreira política.
Ora, a verdade é que os fatos devem ser analisados no seu pleno contexto. Acentuar uns em detrimento de outros é, para dizer o mínimo, falta de honestidade na análise histórica. Assim é que a participação de Ney Braga no longo período de nossa vida
pública, que durou de 1964 a 1985, deve ser medida
sem isenção, partindo do pressuposto de que a História - esta com H maiúsculo - é feita não de fatos isolados, mas, sim, de uma sucessão deles, uns conseqüência dos outros.
Se é verdade que Ney Braga participou ativamente dos Governos militares - e, por mais de uma vez,
seu nome foi lembrado na hora da sucessão -, verdade
também é que foi ele dos maiores defensores da legalidade. E não sou e~ quem diz, e prefiro agora passar a
palavra ao abalizado, técnico e objetivo "Dicionário'Histórico Biográfico ~rasileiro", da Fundação Getúlio V?rgas, obra imparci#I, isenta, insuspeita, ~nigualada no estudo da vida P9Jítica do nosso século. E aí que se lê - e
prefiro citar ipsls verbis, para que não me acusem de
partidarismo ou bairrismo - este trecho sobre o grande
conterrâneo:
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Nos meses que precederam o movimento político-militar de 1964, assinou vários manifestos pregando a necessidade
das chamadas reformas de base, ao lado de
nomes como Leonel Brizola, Teotônio Vilela
e Miguel Arrais.(..) Ney defendeu a reforma
agrária "como forma de evitar que o Brasil
caminhe para uma ditadura". Em janeiro de
1964, prometeu mobilizar os partidos políticos pelas reformas de base, através de ampla consulta popular. Em fevereiro seguinte,
porém, (..) afirmou que o Brasil encontrava-se "sem administração alguma e nenhum
planejamento" e que "a política agrária está
servindo de tema a várias explorações".
Antes, já declarara abertamente seu apoio à
posse de João Goulart, no conhecido "movimento legalista", capitaneado por Brizola, dispondo-se a lutar,
se preciso até com armas, para que a Constituição
fosse cumprida; defendeu a volta do presidencialismo
e influiu, na qualidade de'Presidente Nacional do Partido Democrata Cristão, na formação do novo Ministério, o que fez não por anseios de glória própria - o
que, afinal, seria até uma aspiração legítima -, mas,
sim, pelo peso que o Paraná representava à época no
cenário político do País: o quarto colégio eleitoral.
Não é de admirar, portanto, o reconhecimento
em âmbito nacional que começaria a conquistar a
partir de então.
O reconhecimento no seu Estado, esse ele já tinha obtido, desde o primeiro cargo executivo, frente à
Prefeitura da Capital. Hoje, Curitiba é considerada uma
das mais belas e eficientes cidades brasileiras, ficando
o nome de Jaime Lerner como marco na cidade, mas o
que talvez poucos saibam é que esse verdadeiro movimento de renovação teve início com Ney Braga, que foi
quem primeiro promoveu a revolução urbana que iria
marcar o nome de Curitiba no Brasil e no exterior; que
foi ele quem iria provocar essa revolução, que começaria por integrar a própria cidade dentro de si mesma
com a urbanização do centro, o asfaltamento das vias
que o ligavam aos bairros periféricos, com a urbanização de cidades-satélites, como Boqueirão e Mercês,
hoje integradas ao próprio traçado da Capital.
Sua gestão na esfera municipal iria consagrá-lo no pleito para esta Casa, em 1958. Aqui, no Legislativo Federal, tanto na Câmara como no Senado,
iria destacar-se como um dos mais notáveis Parlamentares que o Paraná já elegeu, pelo tom conciliador que sempre caracterizou sua vida parlamentar,
pelo respeito aos seus colegas de Parlamento, não
importando filiações partidárias ou colorações ideoló-
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gicas, enfim, pelo predomínio, em seus atos, dos interesses maiores do Estado e do País.
Não nos esqueçamos de que foi Ney Braga
um dos mais ativos defensores da abertura política
iniciada por Geisel, no que colaborou decisivamente,
pelo bom trânsito que tinha tanto no Executivo quanto
neste Legislativo. Militar de formação, político por vocação, Ney Braga foi, para ser conciso, o grande elo,
imprescindível à época, entre a sociedade civil e os
militares que ~etinham.o poder. ,De ~mbas as p~~es
sempre anganou respeito e ad~lraçao e, desse~ dlaJogo, sempre resultou uma proveitosa
colaboraçao en•
~.
tre os Poderes, nesse penodo tao senslvel de nossa
vida pública.
S P 'd t S
S D
t d
~ h'
corno faze~ a:~ ~~ebal~~: CO~PI:ud~ ~~~n~~re~
sentou Ney Braga para o Estado do Paraná e para o
Brasil, mas, em nome do povo paranaense que aqui represento, não poderia furtar-me a externar o sentimento
de grande perda que todos os brasileiros - e em especiai os paranaenses - sentem neste momento.
Se hoje pranteamos o ilustre político que nos
deixou do mesmo modo este momento é de reafir"
mar que todos os paranaenses e brasileiros muito nos
orgulhamos dele. O seu exemplo permanecerá entre
nós por muito tempo, modelo que foi Ney Braga para
todos nós que militamos na vida pública, exemplo a
ser seguido de alguém que enobreceu a história política brasileira.
O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) Tem V.Exa. a palavra.
O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, primeiramente, quero, em
nome do PMDB d~ Rio ~rande do Su!, congratular-me co~ o P~efel!o eleito de Urugualana" nosso
companheiro Cala Rlela, que, tendo um candidato a
Prefeito do PMDB,gan hou as eIelçoes
. naqueIe
v,Ice-.•.
A
t
D
t d C' R' I
Mumclplo. presen amos ao epu a o aio le a,
além dos cumprimentos, votos de próspera administração
Peço também a transcrição, na íntegra, de artigo publicado hoje pelo brilhante jornalista Paulo Santana, em sua coluna diária no jornal Zero Hora, de
Porto Alegre. Com toda a clareza que lhe é própria,
diz ele que o Rio Grande do Sul faliu quanto à educação, à segurança e à saúde para a população, e vai
descrevendo e comprovando essa falência lamentável do nosso próspero Estado, administrado pelo Partido dos Trabalhadores.
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Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para cobrar da Secretária de Saúde do Estado o pagamento
imediato de valores atrasados aos centros de diálise e
transplante. O Presidente do Centro de Diálise e Transplantes do Brasil, Sr. Washington Luiz Correia, enviou
ao nosso gabinete ofício lamentando esses atrasos.
Por isso, pedimos a regularização dos repasses do
SUS, feitos mensalmente à Secretaria, que não faz os
transfere à área ambulatorial do nosso Estado.
Falando também de educação, quero, de público, na qualidade de Coordenador da Frente ParlaEd
t'IVO, ped'Ir mais
, uma vez ao
mentar do C'
re d't
louca
M' . t P d M I
"
, Ims ro •e ,ro a an e a eqUipe economlca, que s~Jam senSlvelS aos reclamos, aos protestos e as mamfe~taçõ~s dos nos~os estudantes que freqüentam as
umversldades particulares.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no Estado do Rio Grande do Sul há menos de 50 mil universitários que freqüentam a universidade pública e mais
de 220 mil estudantes do 32 grau nas escolas comunitárias e filantrópicas. A inadimplência é muito grande,
e o FIES, programa promulgado pelo Presidente Fer.
nando Henrique Cardoso, através da Medida Provisória nº 1.827, de que sou, inclusive, Relator, também
decretou a falência do CREDUC, com a inoperância
da direção do FIES e a falta de repasse dos recursos
às instituições de ensino superior.
A Lei nº 9.288, ratificada pela já citada Medida
Provisória nº 1.827, determina que 30% dos recursos
livres das loterias federais sejam aplicados no Crédito
Educativo. No ano passado, até maio deste ano, a Caixa Econômica Federal repassou mais de 500 milhões
de reais ao MEC, para pagamento do Crédito Educativo. Lamentavelmente, entretanto, menos de 300 miIhões desse total chegaram às instituições de ensino.
Sr. Presidente, a equipe econômica não aceita o
pagamento referente ao crédito educativo com títulos
•.
,.
.
,
da diVida publica
venCImento
em
"com
,
.
. tnnta anos,
mas a medida provlsóna permite, Sim, esse pagat E t
.
d
'bl'
d"
,
men? ,s amos aqUi para, e pu ICO~ pe Ir a eqUipe
economlca do Governo que seja senslvel a esse apelo de toda a Frent~ Parlamentar do Crédito Educativo,
compost,a de, maIs de ce~ Depu~ados. Quer,:mos o
resgate Imedlat~ ~esses tltu~OS ainda este mes, sob
pena de, na~ proxlmas sesso:s d~ste Congr~sso, os
Deputados h~ados à educaçap virem o~strUlr novas
suplementaçoes de verba,_ para outros finS.
Precisamos atender a juventude brasileira, que
hoje está desamparada, sozinha, inadimplente, ameaçando deixar a universidade.
A

,
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Lerei na íntegra o artigo publicado hoje pelo brijornalista Paulo Santana em sua coluna diária
no jornal Zero Hora, de Porto Alegre:
~ante

O Estado Faliu
O que se verifica, antes mesmo de vingar a tese dos neoliberais que pregam o
Estado mínimo, é a falência do Estado.
O Estado, dizem, tem a obrigação de dar
educação, segurança e saúde à população.
Com a falência do Estado, a população não tem acesso nem à saúde, nem à
educação, nem à segurança.
Vejamos o caso da saúde aqui em
Porto Alegre. É de chorar. Há especialidades em que leva quase um ano o paciente
para conseguir uma consulta. Pensou-se
que com a municipalização ia melhorar, que
nada! Há pessoas que fraturaram ossos da
articulação de membros inferiores e superiores que padecem meses, às vezes mais de
um ano, à espera dramática e dolorida da
cirurgia corretora. Que é imperiosamente urgente.
Está falido o Estado em atendimento
de saúde.
Na educação, o que se está pagando
para uma professora é um atentado às humanidades.
Impossível fazer educação com as
professoras ganhando a miséria que percebem; não vai haver formação razoável das
crianças com a insatisfação brutal do magis.
tério.
Faliu a educação pública por aqui.
Em matéria de segurança pública,
cresceu tanto a criminalidade, desaparelharam-se tanto as poJrcias, que se chega ao
cúmulo de as pessoas terem desistido de
procurar as-autoridades para denunciar os
crimes de que são vítimas.
A violência campeia, reina em toda
parte.
Faliu completamente a segurança pública.
'
A saúde privada (dós convênios), as
escolas privadas e a segurança privada é
que vêm salvando a bola : " .
O cidadão está pagando duplamente
por esses serviços essenciais~ Há mais de
1,1 milhão de trabalhadores em segurança
privada no Brasil, contra. apenas ridículos
510 mil policiais.
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Gastam-se já com segurança privada
no país R$ 22 bilhões contra -ºª-ª,penas R$
18 bilhões que se gastam com segurança
pública.
O Estado foi assim engolido em suas
atribuições pelo setor privado, em face justamente de que não cumpriu com sua missão de dar saúde, educação e segurança
para as pessoas.
O Estado faliu literalmente. Por isso é
que estou pregando que imediatamente tornem os guardas privados de segurança
agentes da autoridade, com a capacidade
de prender e deter suspeitos.
Por isso é que se tem de dar agência
de autoridade para os seguranças das empresas e, principalmente, dos condomínios
e das unidades residenciais.
A iniciativa privada de criação de guardas noturnas de proteção de suas residências tem de ser estimulada. O Estado faliu
que se permita que a sociedade se organiz~
para supri-lo em sua vexatória deficiência.
E está caindo de maduro que a segurança tem de ser municipalizada. Tudo é
municipalizado, a saúde, a educação. Por
que se impede então que as prefeituras crie:m as suas guardas municipais e que elas
sejam dotadas do mesmo poder de polícia
das forças estaduais?
A segurança estadual faliu. Pois que
entre em campo a segurança municipal para
-ajudá-Ia.
O que não se pode é ficar com os bra. ços cruzados esperando que cada vez mais
as forças do crime se adonem das ruas. Há
que combatê-Ias com a única arma que ainda sobra à sociedade, que são os recursos
extras que ela gasta para obter os serviços
que o Estado não lhe presta.
Se considerarmos o Estado do Rio Grande do
Sul, todas as afirmativas do jornalista são pertinentes.
Em relação à área da saúde no Rio Grande do
Sul, que realmente é de chorar, como escreve Paulo
Santana, transcrevo a seguir ofício recebido da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante
-ABCDT.
Prezado Deputado,
Solicitamos a Vossa Excelência que
intervenha junto à Secretaria de Saúde do
Estado do Rio Grande do Sul, para a regularização dos pagamentos efetuados (repas-
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ses do SUS) mensalmente à área ambulatorial, sendo que os mesmos têm sofrido atrasos constantes por culpa da referida Secretaria, uma vez que a mesma tem enviado
com freqüência sua "produção com atrasos
ou com o teto estourado", e com isto tem
ocasionado inúmeros transtomos a uma
área vital e já bastante castigada, repercutindo pesadamente na saúde da população,
com falta de assistência e até mesmo de remédios, devido à falta destes recursos, que
são federais e não estão sendo repassados
pelo Ministério da Saúde, simplesmente
pelo fato de os relatórios de pagamentos,
que deveriam ser enviados até o. final de
cada mês,. não estarem sendo enViados em
tempo hábil.
Contando com a colaboração de Vossa Excelência e no aguardo das providências adotadas.
Respeitosamente Washington Luiz
Correia - Presidente '

É inadmissível que, com esses atrasos, a burocracia do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul prejudique ainda mais a população já tão sofrida
de nosso Estado. A Dra. Maria Luiza Jaeger, Secretária de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul,
precisa determinar aos seus subordinados que encaminhem os relatórios de pagamentos ao Ministério da Saúde em tempo hábil. Basta de tanta incompetência. A população precisa ser respeitada.
Concluindo este pronunciamento, gostaria de
manifestar o meu apoio à reivindicação da Presidenta
do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
Ora. Ruth Cardoso, que pediu ao Ministro Malan mais
dinheiro para os programas sociais, quando da abertura do Fórum do Banco do Brasil Mundial sobre Desenvolvimento - O Ataque à Pobreza.
Os tecnocratas do Ministério da Fazenda precisam ter mais sensibilidade no trato dos graves problemas sociais que o País enfrenta.
Em sua reunião de 4 de outubro de 2000, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara
cios Deputados acolheu indicação deste Deputado no
sentido de que o Governo Federal autorize a imediata
conversão em moeda corrente dos títulos públicos recebidos a mais pelas instituições de ensino que participam do Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior - FIES, bem como a abertura de 50
mil novas vagas ainda neste semestre.
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A moção de apoio foi encaminhada ao Ministro
da Fazenda, Pedro Malan, e ao Ministro de Educação,
Paulo Renato Souza.
É fundamental que o Governo Federal encontre
uma solução urgente para o FIES, sob pena de assistirmos ao fracasso de mais um importante programa
social, com prejuízo para milhares de alunos que tanto necessitam do financiamento para dar continuidade aos seus estudos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. VICENTE CAROPRESO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos)Tem V. Ex!! a palavra.
O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
encaminho à Mesa projeto de lei que altera os arts. 12
e 42 da Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999, permitindo, para os atos processuais que dependem de petição escrita, o uso da Internet.
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, a vida política dos Municípios onde não &erá realizado segundo
turno está, aos poucos, retornando à normalidade,
após a ressaca eleitoral. Os tucanos catarinenses,
em particular, começam a se organizar para o próximo mandato, reunindo seus dezenove Prefeitos e 29
Vice-Prefeitos eleitos num encontro na próxima sexta-feira. O objetivo, além da confraternização entre os
companheiros de partido, é trocar informações sobre
as providências de caráter político e administrativo a
serem tomadas antes da posse. Pretende-se, dessa
forma, dar maior consistência e homogeneidade às
ações tucanas nos Governos Municipais.
Questões como a auditoria da Administração
Municipal; programas e recursos federais e estaduais;
plano de Governo Municipal e estrutura administrativa serão debatidos nessa reunião. Está em pauta,
ainda, assunto que considero fundamental para que
se concretize nos próximos anos a mudança na atuação dos novos Prefeitos em todo o País: a aplicação
da Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma conquista
do povo e do Estado brasileiros que deve ser valorizada como instrumento que exige nova postura do administrador no que diz respeito ao gerenciamento dos
recursos públicos e priorizaçãode metas. É um desafio para o qual os futuros mandatários municipais devem se preparar, principalmeljlte ao inaugurarem o
terceiro milênio,-que carrega intrinsecamente o desejo pela transformação -e pela evolução.
Mas a busca por maior visibilidade na Coligação
Mais Santa Catarina"que elegeu o Governador Esperidião Amin, e no cenário político regional também
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mobiliza os tucanos catarinenses de forma mais
abrangente. O bom desempenho do Partido da Social
Democracia Brasileira nestas eleições, registrando
um cresciment.o de 86% no número d~ Prefeito~ eleitos, colo~a a Sigla c?mo o ~uarto partido em numero
de P~efelturas e qUlnt? .m~lor do ~stado, o que cred~~cla os tuca~os a reivindicar maiores espaços, permltln~o,-Ihes divulgar o que de melhor vêm fazendo
em dlverso~ setores..
.
É ~OtIVO de preocupaçao para o partido e":l Santa Catanna que os d:ten!ores de cargos f~de~ls, por
exe":lp.lo, al~m de nao dlv~lgarem ~s reahzaçoes da
Admlnlstraçao Federal, apóIem candIdaturas de outros
partidos de fora da base de sustentação política do
Governo. É o caso do Delegado de Agricultura no Estado, que, mesmo ocupando um cargo de confiança e
sendo filiado ao PTB, apoiou ostensivamente o candidato do Partido dos Trabalhadores em Blumenau.
Nós, que estamos na base, p~óximos da população, sabemos quanto custa ao PSDB esse tipo de
postura. Somando-se a isso a falta de informação sobre o que é efetivamente realizado pelo Governo Federal a fatura fica muito cara. E no caso de Santa Catarin~, não estamos dispostos ~ continuar pagando a
conta. Os tucanos catarinenses estarão alertas e vão
cobrar maior divulgação das realizações federais, especialmente programas bem-sucedidos como os da
área da saúde e da educação, assim como em outros
setores. Por várias vezes alertamos a cúpula do partido e continuaremos nessa linha, agora com mais respaldo ainda. Da mesma forma, continuaremos reivindicando mais. espaços em nível regional, na medida
do que vimos conquistando e realizando.
_ Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento
seja divulgado no programa A Voz do Brasil e nos demais veículos de comunicação da Casa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) _
Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB _ GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srfts e Srs. Deputados, seguindo a tendência que se
afirma nacionalmente nas principais cidades do Srasil, sobretudo nas Capitais. também em Goiânia o
candidato Pedro Wilson, da coligação Vermelho-Esperança, que reúne PT, PPS, PCdoS, PMN e
PV, foi vitorioso. Trata-se de vitória altamente signifi~
cativa, porque, num determinado momento, institutos
de pesquisa manipularam o eleitorado, induzindo a
opinião pública a acreditar que Pedro Wilson não dis-
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putaria o segundo turno. Não só ele chegou ao segundo turno, como foi o mais bem votado, com 37% dos
votos, contra os 30% obtidos pelo seu opositor.
Evidentemente, Sr. Presidente, esse quadro reflete a percepção da sociedade de que existe um
modo diferente de fazer política. Tentou-se incutir na
consciência do povo brasileiro o chamado caminho
único, o caminho neoliberal, do desemprego, da recessão, do corte dos direitos sociais. Entretanto, a sociedade começa a perceber as conseqüências dessa
política, identificando no Governo Fernando Henrique
Cardoso e nos seus aliados estaduais os responsá~
veis por essa situação
,
' . ,.
Alem .dos fatores. locaiS, a pohtlc~ ~ealmente
~~mprometJda ,~om o~ Interesses da malona, com a
e~ca, uma polJtlca felt? com base em pro~r~mas e
nao em promessas mirabolantes, uma pohtlca que
coloca a participação popular, .e .não a pressão ~e
grupos econô.m.lc,?s e de e.m~reltelras, com~ ~uest~o
c:nt~al na deflnlçao das pnond!ides da admlnlstraçao
PU~~C?' fez co~, ~ue al~?nçassemos, também e~
GOlanla, essa vltona que Ja se expressou em AracajU
e está.se consolidando em Capitai~ como Porto Alegre, Sao Paulo e Fortaleza. O crescimento desta nova
!orça política, sem dúvida nenhuma, terá repercussão
Importante em 2002.
Em Goiânia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, criou-se uma situação completamente nova. No
segundo turno, todas as forças,sociais e políticas, literalmente todas, vieram apoiar a candidatura de Pedro
Wilson. PSDB, PMDB, PDT, PSB, PTN, todos os partidos que~disputaram o primeiro turno, mesmo aqueles que não tiveram candidato majoritário, apóiam
agora a candidatura de Pedro Wilson. Do lado de lá,
nosso adversário ficou única e exclusivamente com
as forças que já o apoiavam no primeiro turno, a extrema direita de Goiás aliada aos setores mais retrógrados da política goiana. Criou-se tal situação que hoje,
segundo vários institutos de pesquisa, nosso candidato atinge mais de 60% de aceitação popular, o dobro do índice do candidato adversário.
Sr. Presidente, Goiânia é uma cidade oposicionista, com tradição de luta. Partimos do pressuposto
de que eleição se ganha após a votação, por isso con- ,
tinuamos trabalhando com determinação. Não aceita~
mos, absolutamente, a insinuação dos adversários de
que nossa coligação virou um balaio de gato. Não fizemos nenhuma concessão, reafirmamos a política
da nossa coligação, mantendo no segundo turno a
mesma identidade. Ficou claro que, em Goiânia,
quem tinha o mínimo de seriedade, decência e com-
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prometimento com a sociedade não tinha outra alternativa senão apoiar Pedro Wilson.
É interessante notar também, Sr. Presidente,
que na segunda maior cidade do Estado do Goiás,
Anápolis, foi eleito o jovem Ernani de Paula, do PPS.
Cria-se uma situação completamente nova nas duas
principais cidades do Estado de Goiás, onde venceram as eleições candidatos que não representam a
alternativa dos setores conservadores e das elites.
Estamos trabalhando na expectativa de que, juntamente com out~ cidades do Brasil, possamos alcançar a vitória e consolidar uma alternativa para a administração municipal que venha contribuir para a construção de um novo cami'nho para o Brasil em 2002.
A SRA. LIDIA QUINAN - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) _
Tem V. ExI a palavra.
A SRA. LIDIA QUINAN (PSDB - GO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de
convidar os Deputados desta Casa para participarem
do I Fórum Nacional da Cidadania em Cancerologia,
que será realizado amanhã no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, a partir das 8h30min.
Trata-se de um evento da Frente Parlamentar de
Cancerologia, presidida pela Deputada Teté Bezerra,
em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cancerologia e o Núcleo de Apoio ao Paciente com Câncer.
O SR. XICO GRAZIANO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) Tem V. Exl a palavra.
' .,.,
O SR. XICO GRAZIANO (PSDB - SP. Pela ordemo Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srls e
Srs. Deputados, registro a passagem, no dia de ontem, do Dia Mundial da Alimentação.
Em São Paulo e, certamente, em todo o País foram discutidas questões ligadas à nutrição humana e
à fome no mundo. Isso foi feito mundialmente.
No dia 16 de outubro comemora-se também o
Dia do Engenheiro de Alimentos, profissional muito
importante para os destinos deste País, como também para a nossa tecnologia.
Na semana passada, em 12 de outubro, comemorou-se o Dia do Engenheiro Agrônomo, categoria a
que, orgulhosamente, pertenço. Temos a satisfação
de comemorar a nossa data junto com o Dia da Criança e o Dia de Nossa Senhora Aparecida.
Portanto, aproveito esse espaço para homenagear os engenheiros agrônomos e os engenheiros de
alimentos.
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Falando em agricultura, Sr. Presidente, quero dizer que temos dificuldades. Parcela expressiva da
nossa população ainda sofre as agruras da fome,
mas, de uma forma ou de outra, este País segue seu
rumo. Pelo menos do ponto de vista da economia, da
agricultura e da pecuária, podemos dizer que, se não
nos livramos ainda dos problemas, se há fome, não se
deve à incapacidade para produção de alimentos,
mas, sim, às dificuldades que ainda não superamos
na questão da distribuição da renda no Brasil.
De tal forma que nossa agropecuária vem dando sua contribuição. Há pouco três previsões feitas
mostraram que atingiremos neste ano a produção de
mais de 90 milhões de toneladas de grãos, tudo isso
com dificuldade, com endividamento, com a falta, muitas vezes, daquela atenção que é preciso dar aos pequenos e médios agricultores.
Hoje, pelos números do Banco Mundial e das Nações Unidas, vemos que a pobreza vem sendo combatida, e a agricultura vem dando sua contribuição.
Portanto, venho homenagear os profissionais,
aqueles que fazem a tecnologia, os engenheiros
agrônomos e os engenheiros de alimentos, que comemoraram suas datas.
A SRA. MARIA ABADIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos)Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. MARIA ABADIA (PSDB - DF. Pela ordemo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma comunicação. Amanhã, no Centro
de Convenções Ulysses Guimarães, estaremos realizando o I Fórum Nacional de Cancerologia e Cidadania, organizado pela Frente Parlamentar de Cancerologia e Cidadania, liderada por nossas companheiras
Deputadas Tetê Bezerra e Lídia Quinan. Também fazemos parte dessa Frente Parlamentar.
Será um grande evento, Sr. Presidente. Sabemos quanta tristeza e preocupação essa doença tem
trazido à família brasileira. Esse é um trabalho que
está sendo feito principalmente com a participação da
sociedade civil. Portanto, venho fazer este convite e
pedir a todas as pessoas e alltoridades responsáveis
apoio aos programas de saúde do nosso País.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (FJonaldo Vasconcellos) Tem V. Exa. a palavra.
O SR. WALTeR PINHEIRO (PT - BA. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e
Srs. Deputados, creio que o comunicado da Deputada
<
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Maria Abadia e da Deputada Lidia Quinan é muito importante.
Aliás, esta Casa, antes do chamado recesso
branco, aprovou um projeto que buscava obrigar as
empresas a terem uma conduta mais responsável na
prevenção dessa doença, que tantos males tem trazido não só ao povo brasileiro, mas também a todos os
povos do mundo.
O I Fórum Nacional de Cancerologia e Cidadania, será importante para que haja um esclarecimento
sobre as formas de prevenção do câncer, as atitudes
a serem tomadas e, principalmente, a implementação
de políticas públicas para propiciar a todos os brasileiros as condições necessárias para o tratamento dessa doença.
Sr. Presidente, queremos registrar também nesta tarde que nos tem assustado a atitude daqueles
que disputaram a eleição e vão continuar no cargo até
o dia 31 de dezembro. Essas pessoas estão cometendo atrocidades.
Há pouco, Sr. Presidente, recebi denúncia da cidade de Baixa Grande, na Bahia. E V.Exa. teve a
oportunidade de conhecer não a cidade, mas as atrocidades cometidas pelo Prefeito de Baixa Grande,
que está recebendo as verbas do FUNDEF e, deliberadamente, está desviando esses recursos. E mais,
está avisando aos professores da cidade que não efetuará o pagamento dos salários e que não aplicará os
recursos do FUNDEF na educação.
Veja a que ponto de cinismo, de mau-earatismo, de
malversação do dinheiro público esse sujeito chegou.
Estamos tomando medidas neste exato momento junto à Justiça para o bloqueio ou o redirecionamento desses recursos e até para a punição severa
dessa pessoa.

para responder a essas diligências no xadrez, que é o
seu lugar.
Esse absurdo tem acontecido em diversas cidades. Não basta ~ Lei de Responsabilidade Fiscal. Não
bastam outras iniciativas para amedrontar figuras
como essa.
O povo da cidade de Baixa Grande, particularmente seus professores, está reunido. Eles estão preocupados com os problemas que poderão enfrentar
nos meses de outubro, novembro e dezembro se não
receberem seus salários.
Isso também pode inviabilizar o ano letivo naquela cidade, prejudicando as crianças.
Precisamos de atitudes, de ações urgentes,
para reverter esse quadro e punir quem pratica atos
como esses.
Sr. Presidente, fica o alerta para o Congresso
Nacional. Refiro-me à Cidade de Baixa Grande, mas
isso tem acontecido em diversas cidades deste Brasil
afora, lamentavelmente. Isso tem acontecido nos
Estados de Minas Gerais, de Goiás, etc.
.
É importante que o Ministério da Educação acate as sugestões apresentadas pelos Parlamentares
que estão desenvolvendo trabalho na Comissão que
apura irregularidades no FUNDEF, com aadoção de
medidas urgentes. Mas esta Casa deve votar também
as propostas que estão sendo apresentadas por esses Parlamentares.
Quero concluir dizendo que há projeto de lei do
Deputado Ubiratan Aguiar que tenciona transformar
em crime hediondo práticas contra a educação no
País, principalmente por desvio de merenda escolar.
Poderíam~s incluir. também esse ab~u~do, es~a ~afadeza que e o desvIo dos recursos publlcos, principalmente na área da educação e na área da saúde.

Aliás, se a Justiça na Bahia não andasse na
contramão, se, na sua lentidão deliberaola, tivesse
uma outra atitude, já teria cassado aquele Prefeito e o
colocado no xadrez. Mas ele teve oportunidade de
disputar a eleição. Ainda que o povo o tenha derrotado nas urnas, esse salafrário continua no comando
de uma cidade, e agora tenta afrontar todos dizendo
que vai desviar os recursos públicos, que não vai agir
conforme a lei.
Sr. Presidente, poderíamos ter outra sorte se a
Justiça tivesse acatado o pleito da Comissão Especial
da Câmara dos Deputados que apurá desvios dos recursos do FUNDEF. Se o juiz tivesse agido com mais
veemência, aquele sujeito estària 'não só fora do processo eleitoral, como também afastado da gestão do
Município e - quem sabe? - preparando suas malas

Era o que !inha a dizer.
.
O SR. ADAO PRETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos)Tem V. Exll a palavra.
O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro a investida do Governo contra o MST, que é acusado de
desviar 3% do financiamento para o movimento, o
que não é verdade.
Ajudei a criar o regimento do MST. Os 3% referem-se à colheita, mas o dinheiro da colheita ou do financiamento, quando no bolso do agricultor, é o mesmo. Se ele quiser contribuir com o financiamento, em
vez de com a colheita, tudo bem - mas estão dizendo
que isso é corrupção!
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Ora, Sr. Presidente, prezados colegas, se esse
fosse o mal do Brasil, imaginem em que País maravilhoso viveríamos. O que causando mal ao Brasi) é
o desvio do dinheiro público por Eduardo Jorge,
pelo juiz Nicolau, pelas viagens dos Ministros e suas.
fammas para Fernando de Noronha, com aviões públicos, recebendo diária.
Assim como o MST está sendo investigado,
gostaria que fossem investigados organismos que
fazem parte do Governo.
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Seus associados pagam uma taxa para usufruir de
benefícios coletivos proporcionados por aquela instituição.
No caso do MST, o que acontece com o crédito dos assentados é que é um crédito pessoal. Em
qualquer operação de financiamento, como é o caso
do PROCERA, cada agricultor assume pessoalmente a dívida perante o banco, e responderá por ela, e
se não pagar ficará inadimplente; ou seja, não é o
dinheiro público que vai para a Cooperativa, a menos que se entenda que no caso dos assentados
isso não valha.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, li com
atenção tanto o artigo a respeito da investigação sobre o MST quanto a resposta dada pelo jornalista
Josias de Souza, da Folha de S.Paulo, ao assessor
do movimento. E já que, na opinião desse articulista, "está faltando alguém disposto a falar em nome
do MSr', aqui está mais um, e, com certeza, se
houvesse o mesmo espaço destinado às notícias
oficiais, haveria muito mais pessoas dispostas a falar.

Contribuições individuais para a organização
são normas desde o nascimento do MST, há 15
anos, e são decididas em instâncias, normatizadas
por Estatutos decididos em Assembléias de Cooperativas e Associações; são contribuições de diversas
formas, portanto, plenas de legitimidade, a menos
que se queira revogar também a atual legislação de
funcionamento das organizações sociais.

Quanto a arrumar algo consistente para dizer,
essa é a opinião pessoal do jornalista, passada no
filtro ideológico dos que estão cegos pelos holofotes
do Planalto. Sr. Presidente, na modesta opinião de
quem não se deixa cegar pelo brilho palaciano, o
que está acontecendo é que o Governo decidiu,
mais uma vez, sair na ofensiva contra o MST, depois de comprovada a sua incompetência e a sua absoluta indiferença às reivindicações do campo - aí
incluídos todos os movimentos - da mesma e velha
forma de sempre: requentando denúncias e notícias
a respeito de supostos desvios de dinheiro público
pelo MST.

Sr. Presidente, vamos dialogar francamente. A
verdade é que o Governo, a partir da extinção do
PROCERA e da implementação do PRONAF para os
assentados, não mais liberou crédito para os assentados, além de as medidas e propagandas não mais
surtirem efeito, nem aqui nem na Europa, onde as entidades convidadas a ouvir asneiras recusam-se a encontrar-se com o Ministro. Ao reduzir as garantias do
Tesouro ao PRONAF grupo A, vai dificultar cada vez
mais o acesso dos recém-assentados ao crédito. Remédio: desqualifica os beneficiários, como desqualificou o Ministério Público, no caso da CPI de Eduardo
Jorge.

Em resumo, com a colaboração de uma parte
da imprensa mais realista que o rei, o Governo e o
latifúndio, profundamente desgastados perante a
opinião pública, lançaram mão de instrumentos os
mais escusos e desonestos para criminalizar o MST
e sufocá-lo economicamente, como alardeia o Ministro.

Tenho dito por todos os lugares, publicamente,
que gostaria de comparar o volume de recursos recebidos pelos assentados com o volume de recursos recebido pelos latifundiários; o índice de inadimplência dos assentados com o índice de inadimplência dos latifundiários (R$ 100 milhões é o que o
Orçamento para 2001 prevê para equalizar o alongamento das dívidas dos grandes produtores rurais); o índice de emprego dos assentamentos com o
índice de emprego dos latifundiários. E, por fim, gostaríamos de ver investigados com o mesmo rigor o
SENAR, a oca, os programas de fruticultura, o dinheiro público que vai para a EMBRAPA realizar
pesquisas para a Monsanto, e tantos outros que
abocanham o filé do Orçamento, objeto de denúncias de irregularidades, com inúmeras ações judiciais,
inclusive, que nunca sequer foram consideradas
pela imprensa, muito menos por aquele tal Dr. Ge-

Na verdade, primeiro é preciso que se conceitue
corretamente aquilo que a imprensa vem chamando
de desvio de dinheiro público, porque, repito, desvio
de dinheiro público é o que acontece na Prefeitura de
São Paulo, é o que fez o juiz Lalau, na construção dos
Prédios da Justiça do Trabalho, nos casos comuns de
superfaturamento de obras e serviços públicos. Desvio de dinheiro público é fazer viagem de férias com a
família em aviões da FAB. O que o MST e as Cooperativas de Reforma Agrária fazem é o que qualquer
cooperativa, qualquer clube, qualquer associação faz.
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raldo Brindeiro, que agora resolveu aparecer também.
Tudo que o MST está fazendo, Sr. Presidente,
para a sorte deste Govemo e deste País é desviar miIhares de famOias da fome, da miséria ~ da marginalidade, permitindo que esses seres humanos voltem a
ter esperança. Tudo que o MST está fazendo é desviar
gente da estatística de 16 milhões de famintos deste
País.
Sr. Presidente, solicito a publicação deste meu
pronunciamento no programa A Voz do Brasil, no
Jornal da Câmara e demais veículos de comunicação desta Casa.
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos)
- Tem V. Exª a palavra.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de comentar sobre o segundo turno das eleições no
Rio Grande do Sul.
Sou natural de Caxias do Sul, onde o companheiro Pepe, atual Prefeito, disputa com o Deputado
Estadual Ivo Sartori no segundo turno. Estou convicto de que ganharemos as eleições. O companheiro
Pepe vai se reeleger em Caxias do Sul, devido à
sua excelente administração.
O PT também disputa a Prefeitura de Pelotas
com o Deputado Fernando Marroni. Nas pesquisas,
a exemplo de Pepe, o companheiro Marroni está
com índice bem elevado em relação à nossa adversária. Estou convicto também de que em Pelotas o
PT ganhará no segundo turno.
Na Capital, o companheiro Tarso Genro tem
mais de 20% de diferença em relação ao nosso adversário. Então, não há dúvida alguma de que, mais
uma vez, a frente popular administrará a Capital de
todos os gaúchos com a vitória do companheiro Tarso Genro.
Na cidade de Canoas, onde fica minha base
eleitoral e a do colega Adão Pretto, estamos disputando com o candidato do PSDB. Também não tenho dúvida de que vamos ganhar as eleições com o
companheiro Marco Maia, ex-Diretor do Sindicato
. dos Metalúrgicos da minha cidade, ex-Secretário
Geral da Confederação Nacional dos Metalúrgicos e
também dirigente nacional da CUT.
Sr. Presidente, ontem, depois de diálogo que
mantive durante quinze dias, conseguimos assegurar o apoio do ex-Deputado Federal e atual Prefeito
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da cidade, Hugo Lagranha, como também da sua
esposa, ambos lideranças expressivas daquele Mu-nicípio. O atual Prefeito Hugo Lagranha disputou conosco as eleições, ficando em terceiro lugar, com 44
mil votos.. O ap?io dessas Iider?nças será decisivo
para o pleito eleitoral de nossa cidade, Canoas.
Rendo, neste momento minhas homenagens
ao Prefeito Hugo Lagranha, que, durante coletiva
que demos à imprensa no dia de ontem, assumiu
a candidatura do companheiro Marco Maia, do PT.
Na oportunidade, o ex-Deputado Federal Jorge
Uequed, do PL, e o candidato do PSB, companheiro Ávila, declararam apoio ao Partido dos Trabalhadores. Essa frente popular se concretiza em
Canoas para que haja mudança nos dois projetos
lá apresentados: um representa a política do Governo Federal; o outro, a política do nosso Estado,
na pessoa do Governador Olívio Dutra, e a nossa
postura no Congresso Nacional em defesa dos
aposentados, do salário mínimo, do emprego, da
juventude; enfim, uma política voltada para o campo social.
Foi fundamental a decisão de apoio do Prefeito Hugo Lagranha à nossa candidatura. Estou totalmente convicto, assim como o companheiro
Adão Pretto, do mesmo Município, de que o companheiro Marco Maia conseguirá expressiva votação. E com a vitória em Canoas estaremos ganhando praticamente em todas as cidades vizinhas a Porto Alegre, com exceção de Guaíba. Ganhamos em Cachoeirinha, Gravataí, Viamão e
Alvorada; vamos confirmar Porto Alegre e deveremos obter vitória também em Canoas. Tudo isso
até pela frente montada em nome da cidadania e
dos avanços no campo social, que se vão concretizar a partir do orçamento participativo, da bolsa-escola, do banco do povo, de uma política para
os idosos, como está no nosso programa, representado pelo nosso companheiro Marco Maia.
Era o que tinha a dizer.

o Sr. Ronaldo Vasconcellos, § 2[2 do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Michel Temer, Presidente.
VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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Partido

Bloco

A1ceste Almeida

PMDB

PMDB/PST/PTN

Almir Sé

PPB

Francisco Rodrigues

PFL

luis Barbosa

PFL

Robérlo AraÚjo

PL

SalomAo Cruz

PPB

RORAIMA

PUPSL

Preaentes de Roraima : 6
AMAPÁ

Sadu Picanço

PSDB

Dr. Benedito Dias

PPB

Eduardo Seabra

PTB

Jurandil Juarez

PMDB

PMDB/PST/PTN

Preeentes de Amapá : 4

PARÁ
Gerson Peres

PPB

Paulo Rocha

PT

Pl'888ntes de Pri : 2
AMAZONAS
Paudemey Avellno

PFL

Vanessa Grazziotin

PCdoB

PSBIPCDOB

Pl'8I8ntes de Amazonas : 2
RONDONIA
Agnaldo Muniz

PPS

Confúcio Moura

PMDB

Preaemae de Rondon. : 2

PMDB/PST/PTN
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Partido
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Bloco

ACRE
IIdefonço Cordeiro

PFL

João Tota

PPB

José A1eksandro

PSL

Marcos Afonso

PT

PUPSL

Presentes de Acre : 4
TOCANTINS
Antônio Jorge

PTB

Igor Avelino

PMOB

João Ribeiro

PFL

KâtiaAbreu

PFL

Osvaldo Reis

PMOB

PMOB/PST/PTN

PMOB/PST/PTN

Presentes de Tocantins : 5
MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo

PPB

Cesar Bandeira

PFL

Costa Ferreira

PFL

Francisco Sousa

POT

Gastão Vieira

PMOB

Pedro Fernandes

PFL

Remi Trinta

PST

Sebastião Madeira

PSOB

PMOB/PST/PTN
PMOB/PST/PTN

Presentes de Maranhão : 8
CEARÁ
Adolfo Marinho

PSOB

AntOnio José Mota

PMOB

José Unhares

PPB

Léo Alcântara

PSOB

Manoel Salviano

PSOB

Moroni Torgan

PFL

Pinheiro Landim

PMOB

Raimundo Gomes de Matos

PSOB

Ubiratan Aguiar

PSOB

Vicente Arruda

PSOB

Presentes de Cearã : 10

PMOB/PST/PTN

PMOB/PST/PTN
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Bloco

PlAuf

Átila Lira

PSOB

B.Sil

PSDB

Jooo Henrique

PMDB

PMOBIPSTIPTN

Themfstocles Sampaio

PMDB

PMDBlPSTIPTN

P.....ntM de Plau( : 4
RIO GRANDE DO NORTE

Betintlt? Rosado

PFL

Iberê Ferreira

PPB

Pl'Ilsnteli de RIo Grande do Norte : 2
PARAfBA

Adauto Pereira

PFL

Avenzoar Arruda

PT

Canoa Dunga
WHsoo Braga

PMDB
PFL

PMDB/PSTIPTN

Preeen_ de P8I'IIba : 4
PERNAMBUCO

Carlos Batata
Clementino Coelho

PPS

Djalma Paes

PSB

PSBlPCOOB

Eduardo Campos

PSB

PSBlPCDOB

Gonzaga Patriota

PSB/PCOOB

PSOB

Inocêncio Oliveira

PSB
PFL

Joaquim Francisco

PFL

JoeI De HoIlanda

PFL

Luiz Plauhylino

PSOB

Ricardo Fiuza

PFL

PI'HI'" de Pernambuco : 10
ALAGOAS

Albérico Cordeiro
Helenlldo Ribeiro

PTB
PSDB

JoêoCaldas

PL

PLlPSL

P.....n. . de Alag088 : 3
SERGIPE

Augusto Franco

PSDB

Jorge Alberto

PMOB

José Teles

PSOB

Marcelo Déda

PT

Sérgio Reis

PSOB

P.....n... de 8«'glpe : 5

PMOBlPSTIPTN
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Bloco

-BAHIA
Claudio Cajado

PFL

Coriolano Sales

PMOB

PMOB/PST/PTN

Eujácio Simões

PL

PUPSl

Félix Mendonça

PTB

Francistônio Pinto

PMOB

Geraldo Simões

PT

Jaime Fernandes

PFL

Jairo Carneiro

PFL

João Almeida

PSOB

José Rocha

PFL

Luiz Moreira

S.Part.

Manoel Castro

PFL

Mário Negromonte

PSDB

Paulo Magalhães

PFL

Pedro Irujo

PMOB

Saulo Pedrosa

PSDB

Walter Pinheiro

PT

Presentes de Bahia :17

PMOB/PST/PTN

PMOB/PST/PTN

51000 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

Partido

Bloco

AntOnio do Valle

PMDB

PMDBIPST/PTN

Aracely de Paula

PFL

Carlos Mosconi

PSOB

Custódio Mattos

PSDB

Eduardo Barbosa

PSDB

Eliseu Resende

PFL

Fernando Diniz

PMDB

Gilmar Machado

PT

Herculano Anghinetti

PPB

Jaime Martins

PFL

João Fassarella

PT

João MagalhAes

PMDB

PMDB/PST/PTN

Júlio Delgado

PMOB

PMOB/PST/PTN

Lael Varella

PFL

Lincoln Portela

PSL

Márcio Reinaldo Moreira

PPB

Mário Assad Júnior

PFL

Narcio Rodrigues

PSOB

Olimpio Pires

PDT

Philemon Rodrigues

PL

Rafael Guerra

PSOB

Romel Anizio

PPB

Ronaldo Vasconcellos

PFL

Saulo Coelho

PSDB

Walfrido Mares Guia

PTB

MINAS GERAIS

Presentes de Minas Gerais : 25

ESP(RITO SANTO
José Carlos Elias

PTB

Max Mauro

PTB

Nilton Baiano

PPB

Ricardo Ferraço

PSOB

Presentes de &pirito Santo: 4

PMDB/PST/PTN

PUPSL

PLlPSl
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Bloco

RIO DE JANEIRO
Arolde de Oliveira

PFL

Bispo Rodrigues

PL

Oino Fernandes

PSOB

Or. Heleno

PSOB

EberSilva

POT

Fernando Gabeira

PV

lédio Rosa

PMOB

Jair Bolsonaro

PPB

Jandira Feghali

PCdoB

João Sampaio

POT

José Egydio

PFL

Luiz Sérgio

PT

Milton Temer

PT

Miriam Reid

POT

Miro Teixeira

POT

Pastor Valdeci Paiva

PSL

Paulo Feijó

PSOB

Ronaldo Cezar Coelho

PSOB

Rubem Medina

PFL

Simão Sessim

PPB

Wanderley Martins

por

Presentes de Rio de Janeiro : 21

PUPSL

PMDB/PST/PTN
PSB/PCOOB

PUPSL
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Partido
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Bloco

SÃO PAULO
André Banassi

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio

PSDB

Antonio Kandir

PSDB

Arlindo Chinaglia

PT

Arnaldo Madeira

PSDB

Corauci Sobrinho

PFL

De Velasco

PSL

Delfim Netto

PPB

Dr. Hélio

por

Emerson Kapaz

PPS

Gilberto Kassab
José Genorno

PFL
PT

José Indla
José Roberto Batochio

PMDB
POT

Julio Semeghini

PSDB

Luiza Erundina

PSB

Maluly Netto

PFL

Marcelo Barbieri
Marcos Cintra

PMDB
PL

PMDBlPSTIPTN
PUPSL

Michel Temer

PMDB

PMDBlPSTIPTN

Moreira Ferreira

PFL

Neutan Lima
Professor Luizinho

PFL

Ricardo Izar

PMDB

Rubens Furlsn

PPS

salvador 21mbaldi

PSDB

Sampaio Dóris

PSDB

Xico Graziano

PSOB

PMDBIPSTIPTN

PSBIPCDOB

PT

P.....nt8s de SID Paulo : 28
MATO GROSSO
Celcita Pinheiro

PFL

Uno Rossi

PSOB

Pedro Henry
Rlcarte de Freitas

PSDB
PSOB

Rogério Silve

PFL

Welinton Fagundes

PSDB

PI"888I1tM de Mato Grono : 8

PUPSL

PMDBlPST/PTN
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Partido

Bloco

Jorge Pinheiro

PMDB

PMDB/PST/PTN

Maria Abadia

PSDB

Paulo Octãvio

PFL

Wigberto Tartuce

PPB

DISTRITO FEDERAL

Presentes de Distrito Federal : 4
GoIÁs

Aldo Arantes

PCdoB

PSB/PCDOB

Barbosa Neto

PMDB

PMDB/PST/PTN

Lidia Quinan

PSDB

Norberto Teixeira

PMDB

PMDB/PST/PTN

Pedro Chaves

PMDB

PMDB/PST/PTN

~i1marRocha

PFL

Presentes de Goiás : 6
MATO GROSSO DO SUL
Marçal Filho

PMOB

Marisa Serrano

PSDB

Nelson Trad

PTB

Waldemir Moka

PMDB

PMOB/PST/PTN

PMOB/PST/PTN

Presentes de Mato Grosso do Sul : 4
PARANÁ
Affonso Camargo

PFL

Chico da Princesa

PSDB

Dr. Rosinha

PT

IrisSimões

PTB

José Borba

PMDB

José Carlos Martinez

PTB

José Janene

PPB

Luiz Carlos Hauly

PSOB

Márcio Matos

S.Part.

Moacir Micheletto

PMDB

Moacir Piovesan

POT

Nelson Meurer

PPB

Rubens Bueno

PPS

Santos Filho

PFL

Presentes de Paraná : 14

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN
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Partido
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Bloco

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis

PFL

Carlito Merss

PT

Edinho Bez

PMOB

PMOB/PST/PTN

Edison Andrino

PMOB

PMOB/PST/PTN

Eni Voltolini

PPB

Femando çoruja

POT

Hugo Biehl

PPB

João Pizzolatti

PPB

Luci Choinacki

PT

Paulo Gouvêa

PFL

Raimundo Colombo

PFL

Serafim Venzon

POT

Vicente Caropreso

PSOB

Presentes de Santa Catarina : 13
RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto

PT

Airton Dipp

PDT

Cezar Schirmer

PMOB

Edir Oliveira

PTB

Enio Bacci

PDT

Esther Grossi

PT

Luis Carlos Heinze

PPB

Mendes Ribeiro Filho

PMOB

Nelson Marchezan

PSDB

Osvaldo Biolchi

PMDB

PMDB/PST/PTN

Paulo José Gouvêa

PL

PUPSL

Paulo Paim

PT

Synval Guazzelli

PMDB

Telmo Kirst

PPB

Valdeci Oliveira

PT

Waldir Schmidt

PMDB

Waldomiro Fioravante

PT

Veda Crusius

PSDB

Presentes de Rio Grande do Sul: 18

PMOB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDB/PSTIPTN

PMOBIPST/PTN
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 231 Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Iniciada
a Ordem do Dia, quero comunicar aos Srs. Parlamentares que estão no plenário e nos gabinetes que, por
acordo de Lideranças no dia de hoje, vamos adiar a
discussão do Proj~to de Lei Complementar nº 9-A, de
1999, que tem urgência constitucional.
Portanto, a pauta está trancada. Adio a díscussão da matéria para amanhã.
Declaro encerrada a Ordem do Dia.
O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para dizer que no último domingo foi comemorado o Dia do
Professor. A propósito, gostaria de analisar a situação
do professor, baseando-me em dados oficiais do Governo.
Tenho em mãos documento intitulado "Geografia da Educação Brasileira", do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais -INEPE. Ontem
o Presidente da República, em grande festa, entrego~
prêmios a quinze professoras brasileiras. Mas, se
examinarmos a situação que o próprio Governo divulga, verificaremos que a situação do professor não é
nada do que foi alardeado.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, como educador e Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto desta Casa, é com tristeza que vejo o
quadro dos trabalhadores em educação do Brasil. Em
1998, apenas 18,1% dos professores que atuavam
em educação infantil tinham curso superior; dos que
trabalhavam em classes de primeira a quarta séries,
apenas 21 % tinham curso superior; dos que atuavam
no ensino fundamental, apenas 75,8% tinham curso
superior; dos que ministravam aulas no ensino médio,
apenas 89,3% tinham curso superior. Isso quer dizer
que, em média, no Brasil, temos mais de um milhão
de trabalhadores em função de docência que não
possuem curso superior. Como pretender qualidade
maior no ensino brasileiro, se há mais de um milhão
de trabalhadores do ensino ministrando aula sem ter
no mínimo um curso superior?
É este o alerta que gostaria de fazer. O Governo
diz que o Fundef é uma maravilha, pois resolveu muitos problemas, mas o Deputado Walter Pinheiro veio
a esta tribuna ainda há pouco e expôs o quadro real
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da educação brasileira. Muitos Prefeitos utilizaram recursos do Fundef para comprar a reeleição. Infelizmente, em várias cidades deste País os recursos da
educação foram utilizados nas campanhas eleitorais.
Na minha região - e falo isso com tristeza -, na cidade de Prata, a 72 quilômetros de Uberlândia, o Prefeito, depois de perder a eleição, dispensou os trabalhadores. Agora, não paga mais, porque com o dinheiro
do Fundef vai cobrir as contas da campanha. Estamos com problemas desse tipo nas cidades de Araguari, situada a 30 quilômetros de Uberlândia, de
Campina Verde e em várias outras.
E o que faz o Ministério da Educação? É como
se nada estivesse ocorrendo, quando o dinheiro desviado da educação poderia ser utilizado na qualificação dos professores. O Ministro disse, e o Presidente
anunciou ontem, que os planos de carreira - até que
enfim! - vão ser implantados. Um dos compromissos
assumidos, ~ara que f?sse. aprovada a Lei do Fundef,
em 1996, fOI que senam Implantados os planos de
carreira, para garantir. a valorização do professor.
Entretanto, esses continuam trabalhando em salas
superlotadas e com salários baixos. O Ministro da
Educação diz que a m~dia sala~ia.' dos professores
melhorou. Sabem qual ~ essa medla?_Para trabalhar
quarenta horas, no penado da manha e da tarde, o
professor .gan~a apr~ximadamen~e 47~ reais. Depois
querem dIscutIr qualIdad: de e~slno, ,dizendo que os
trabalhadores da educaçao estao mUito bem.
São dados oficiais do Governo. Não estou analisando dados do PT, porque poderiam dizer que isso é
invenção nossa. Tenho em mãos documentos oficiais
do G.ov:rno Federal, ~ue também se encontram na
Comissa? de E~u~açao, ?ultur~ e Desportos para
quem qUiser analIsa-Ias, e e em cima deles que quero
debater com o Governo.
O Deputado Osvaldo Biolchi, ao fazer sua intervenção, disse que no Rio Grande do Sul a educação é
uma tragédia. Segundo dados do Governo, esse é o
Estado que apresenta os melhores índices em educação. Se no Rio Grande do Sul é uma tragédia, pergunto ao Deputado Osvaldo Biolchi: e no resto do Brasil?
Esses dados são do Governo que S. Exª apóia. Gosto
de apresentar documentos e dados para que não se
leve em conta apenas o fato de sermos contra ou a favor do Governo. Por isso, vamos discutir em cima de
dados oficiais.
Concluindo, Sr. Presidente, mesmo com todas
essas dificuldades, cumprimento os trabalhadores e
trabalhadoras da educação, que ainda continuam sonhando com a possibilidade de construírem um novo
país, uma nova sociedade, para que não mais tenha-
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mos de assistir aos descasos e abusos acontecidos
nessas eleições.
Apesar de tudo, ainda acreditamos nos trabaIhadores da educação, pois eles continuam lutando
para formar nossa juventude. Enquanto o Governo faz
festa no palácio, eles estão nas salas de aula, tentando construir um novo pafs, com uma juventude mais
saudável e que possa acreditar em seu futuro.

o Sr. Michel Temer,

Presidente, deixa

a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Gazar Schirmer, § 2 9 do artigo 18
do Regimento Interno.

o

SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Tem V. Exi
a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Assembléia Legislativa do Amapá afastou hoje, por
180 dias, o Governador João Capiberibe. A decisão
foi tomada por 14 votos favoráveis e 4 contrários. O
motivo do afastamento, segundo a Comissão de
Investigação da Assembléia Legislativa, é a questão
do Fundef.
Vejam que absurdo! É o narcotráfico do Amapá
- todo mundo conhece a história -, que envolve desde a Presidência do TCE até a Assembléia Legislativa, que toma essa atitude absurda contra o Governador João Capiberibe. Mas temos plena convicção de
que o STF lhe devolverá o cargo.
Essa noHcia, que lamentamos, foi veiculada
agora pela Internet, no site do Correio Braziliense.
Centenas de Prefeitos, no Brasil inteiro, meteram a
mão no dinheiro do Fundef, e a Justiça nada fez. O
Governador João Capiberibe, simplesmente por combater a corrupção, está sendo vftima de uma armadilha patrocinada por aqueles que são comandados
pelo narcotráfico no Estado do Amapá.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - O pronunciamento de V. ExA está registrado, Deputado Walter Pinheiro.
O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Concedo.a palavra ao Deputado Romel Anizio.
O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, eu já havia feito anteriormente um pronunciamento registrando o momento ditrcil e acima
de tudo trágico por que passa a cidade de Capinópo-
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lis, localizada no Triângulo Mineiro. Trata-se de um
momento de consternação, luto e tristeza.
Nas últimas eleições, o Prefeito eleito daquela
cidade, Cândido Antônio Vaz, obteve 64% dos votos
válidos daquele Municfpio. Ele já havia sido Prefeito
anteriormente. Candidato a Deputado estadual, obteve mais de 15 mil votos. Trata-se de uma liderança
muito grande naquela cidade. Foi Presidente da Associação Microrregional do Vale do Paranafba, com
sede em Uberlândia, Minas Gerais. Foi também um
Prefeito que deixou o Governo com extraordinária
aprovação popular. Disputou as eleições de 1996,
quando perdeu por apenas 45 votos, mas manteve
acesa a chama da esperança da gente de CapinópoIis. Agora, ao lado do seu vice, Dr. José Neto Santana,
que comunga das mesmas idéias e dos mesmos propósitos, obteve uma das mais expressivas vitórias
que o Triângulo Mineiro, nossa região, já proporcionou a um candidato.
No dia 1Q de outubro, quando do fechamento
das urnas, ele foi para minha casa em Ituiutaba. Ao
lado de sua esposa e de sua filha, comemoramos a vitória maiúscula que acabara de obter em Capinópolis,
cidade localizada a apenas 30 quilômetros de Ituiutaba, que tem aproximadamente 20 mil habitantes. Na
última quarta-feira estivemos novamente juntos em
meu escritório em Ituiutaba, quando elaboramos um
plano de trabalho. Havfamos combinado de no próximo 8 de novembro sentar-nos para discutir as prioridades dos próximos quatro anos do seu mandato.
Mas os desfgnios de Deus são imperscrutáveis, e reservaram-lhe um trágico destino. No último sábado,
ele estava indo para sua propriedade rural no Estado
de Tocantins quando um irresponsável ao volante
provocou um acidente em que o recém-eleito Prefeito
Cândido faleceu imediatamente, junto com sua esposa Vanda de Paula Vazo
Comparecemos ao seu velório no último domingo. Aproximadamente 15 mil pessoas da cidade,
consternadas, choravam a perda do seu grande Irder,
do seu grande administrador do passado, daquele
que era o depositário de suas esperanças para o próximo quatriênio. Foi-se Cândido, foi-se sua esposa.
Há quatro anos ele também perdeu um filho num trágico acidente. Agora só resta sua filha, moça ainda
muito jovem, e com ela a dor de ter perdido seus pais.
Mas fica a marca, o nome de um homem que construiu parte do progresso e do desenvolvimento de Capinópolis.
Resta a todos nós a imagem alegre e dinâmica
de tantos comfcios de que participamos, da carreata
da vitória no dia 2, carreata que ele nem queria que
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fosse realizada, ,pois era avesso a esse tipo de manifestação. E fica"a saudade, a saudade desse moço
que obteve em sua cidade, que tem aproximadamente 15 mil eleitores, 65% dos votos válidos.
Perdemos: um grande companheiro, membro
dos Diretórios Nacional e Estadual do Partido Progressista Brasileiro e da Executiva Estadual.
Cândido pãrte, mas deixa registrada na história
do partido, na história de Capinópolis, de onde foi anteriormente Prefeito, Suplente de Deputado Estadual,
a marca de quem passou por ali trabalhando com fé e
acreditando acima de tudo na força do trabalho.
_
'"
.
N~o podemos dl~c~tlr. os deslgmos de Deus.
Que Candldo e sua dlgmsslma esposa descansem
em paz.
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr'" e Srs. Deputados, o assunto que queremos abordar muito nos preocupa e com certeza merece atenção especial do Congresso Nacional. Referimo-nos à
soberania nacional, em particular quando os olhos
dos Estados Unidos estão voltados para a Amazônia.
Hipóteses têm sido levantadas a esse respeito,
mas a ameaça sobre a Amazônia brasileira, tão decantada em muitas declarações e estudos - inclusive há livros didáticos nos Estados Unidos mostrando a Amazônia como área não pertencente ao Brasil -, tem gerado preocupação entre nós, brasileiros patriotas.
Entretanto, um novo fato está a nos preocupar
ainda mais: o candidato à Presidência dos Estados
Unidos George W. Bush, em debate público transmitido pela CNN não só a toda a nação norte-americana,
mas a vários países do mundo, declarou publicamente a sua proposta de trocar a dívida dos países pobres
por áreas de florestas zonas ambientais.
_
.
.
'
.. Sr. Pr:sl~ente, essa decla~açao tem grande slgmfl?ad~..N~o. e um~ propo.sta ,Isolada. Faz parte d~
mUitas Jnlclatl~as cUJo obJetiVO e. o de o~ ~stados Umdos se aproprrarem da Amazôma braSileira.
Em qualquer hipótese, esperávamos da diplomacia brasileira ou do Chefe de Estado do País uma
reação enérgica, contundente, de defesa da Amazônia e do território nacional.
Evidentemente, a postura adotada pelo Brasil é
a do silêncio, da omissão, e obviamente isso preocupa o Congresso Nacional.
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E nós aqui deveremos tratar desse tema com
prioridade, tomar providências para que o debate se
estenda conseqQentemente à sociedade brasileira,
porque nosso povo, tenho certeza, não permitirá que
o território nacional seja, de forma alguma, invadido
por qualquer intenção, por qualquer país do mundo.
Nosso sofrido povo tem uma tradição de lutas e
dignidade. O Presidente ria Repúbl~ca já ven~eu pratic~mente to~a~ as empresas e~tat~'s, ~as nao ve~d~ra a Amazoma, nem s~a omlss~o ha. de contribUir
para qualq~er ameaça a sob:rama nacional.
Esse e um ponto que nao pode ser desprezado,
sobretudo depois da opinião de um candidato à Presidência dos Estados Unidos. Merece, sim, o nosso repúdio. País algum, nem mesmo os Estados Unidos,
colocará a mão em nosso território.
Confiamos no povo brasileiro, mesmo que temporariamente tenhamos um Governo omisso, que
não tem enfrentado com o necessário rigor uma ameaça como essa, ainda que no campo das hipóteses.
O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB-PR. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, bateu-se o martelo, e lá se foi uma história de 72 anos. O
nosso Banestado, o Banco d? Estado do Paraná S/A,
banco do povo paranaense, Inobstante .todos ~s pro:
testos, todos os clamores, todas as mamfestaçoes, fOI
vendido... !
Esse banco, Sr. Presidente, cumpria seu papel
de instituição financei~a, mas foi um im~ortante aliado
na luta pelo desenvolVImento do ~ar~na. O desencanto com a ven~a do Ban~sta~? nao e a~enas de seus
h~nrados e dignos funclonarlos, em numero de sete
ml~, mas de todos os paranaenses, que. amam e respelta~ as cores de nosso E~tado. E ~als um forte arranhao nas cores da bandeira paramsta.
Até meados dos anos 90, não coube uma irresponsabilidade destas a nenhum outro governante da
história do Paraná. O único que poderia desfazer-se
de um símbolo como este era o atual Governador, um
político descompromissado com os interesses de
nosso Estado.
Responsabilizo, sim, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o atual Governador Jaime Lerner pela
morte do Banestado. S.Exa. é o único responsável
por ter o banco chegado à situação em que se encontra. Dilapidaram seu patrimônio, e sobram denúncias
de corrupção, de negligência, de incompetência e
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afins. E na esteira do Banestado estão indo a nossa
Capei e a nossa Sanepar. Um descalabro!
O Banestado foi arrematado pelo Banco Itaú pelo
valor de um bilhão e seiscentos milhões de reais. Os áuIicos do Sr. Lemer comemoram esta - entre aspas, Sr.
Presidente - ''façanha''. Que vergonha! O DIEESE tinha
avaliado o banco em R$1,5 bilhão, e eles apresentaram
um preço mfnimo incontestavelmente subavaliado, de
R$400 milhões. Caras-de-pau! Fizeram isto justamente
para comemorar um ágio artificial de 300%.
Registro aqui meu repúdio a mais esse ato insano do atual Governo do Paraná, que desde a posse
em seu primeiro mandato, em 1995, não faz outra coisa senão jogar contra os interesses do povo paranaense. Nós não nos calaremos. Bradaremos intensamente contra esses políticos irresponsáveis, que devem ser banidos da vida pública do Paraná. E deixo
aqui toda minha solidariedade aos valentes e destemidos funcionários banestadenses, que não se calaram, que protestaram, que fizeram greve, que foram
às portas da Justiça para tentar salvar o banco do
povo do Paraná.
O que nos deprime - para encerrar, Sr. Presidente - é que isto tudo poderia ter sido evitado: bastaria que o atual Senador Roberto Requião tivesse sido
eleito Governador do Paraná em 1998. Assim, seguramente, Sras. e Srs. Deputados, o Banestado continuaria, sanado e com os dilapidadores na cadeia, a
pertencer ao povo do Paraná.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação deste pronunciamento no programa A Voz do
Brasil e nos demais órgãos de comunicação da Casa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, do
meu gabinete, onde estava a despachar, ouvi a intervenção do nobre e brilhante Deputado Paulo Paim a
respeito das eleições no Estado do Rio Grande do Sul.
O Deputado fez um relatório amplamente favorável ao
seu partido nas cidades de Porto Alegre e Pelotas.
Admito que as pesquisas neste instante lhe são favoráveis, mas seguramente podem e devem modificar-se.
S. Exa. deixou transparecer aqui a idéia de que
as pesquisas em Caxias do Sul e Canoas eram favoráveis ao seu partido. Mas não é essa a revelação que
a imprensa nos traz, tanto em Caxias do Sul, onde o
Deputado Estadual José Ivo Sartori se encontra à
frente, apoiado pelo nosso partido, PSDB, quanto em
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Canoas, onde as últimas pesquisas e o sentimento
popular revelam que Marcos Antonio Ronchetti, candidato do PSDB, PTB, PFL, PMDB e PPB, encontra-se com no mfnimo seis pontos à frente do seu opositor e numa marcha acelerada para vencer as eleições. Esse, sim, representa proposta nova na cidade.
O apoio do atual Prefeito ao PT é realmente fato
um pouco inusitado. Sendo homem vitorioso, pela
sexta vez concorrendo à Prefeitura, tendo administrado, portanto, por cinco vezes Canoas, inclusive por
nomeação ao tempo da Revolução, quando desbancou Carlos Giacomazzi, é natural que ficasse com
ressentimentos pelo resultado eleitoral, tanto com
nosso candidato quanto com o do PT, que o superaramo Esperávamos nós - embora até desejássemos
seu apoio - que se mantivesse neutro.
Sr. Presidente, em Canoas há uma surpresa geral, porque o PT sempre fez oposição ao Prefeito
Hugo Simões Lagranha, contra quem fez as maiores
denúncias e inclusive quis instaurar CPI para investigar alguns atos seus, o que não aconteceu exatamente por causa do apoio que lhe negou o atual candidato que vai à frente nas pesquisas, Dr. Marcos
Ronchetti. A cidade está surpresa, pois esse homem,
que o PT tratava como interventor, representante de
FHC, neoliberal, autoritário - para provar que não estou aqui induzindo ou deduzindo, há publicações a
esse respeito -, acaba por apoiar o PT.
Parece-me, Sr. Presidente, que quem deve explicações a Canoas é o PT, que agora se orgulha do
apoio de quem sempre combateu e rejeitou, demonstrando que também, como alguns outros partidos,
para chegar ao poder não tem vergonha de aceitar
todo e qualquer apoio, mesmo aquele que até há pouco tempo repudiava e criticava.
Estou aqui a cobrar uma explicação dessa inusitada aliança com o Prefeito Hugo Lagranha, contra
quem nada tenho:
O SR. JOSE ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Sr. Deputado, pela Liderança V.Exa. não pode usar da palavra hoje. Apenas o Uder do Partido pode fazê-lo.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Mas estou
inscrito, e no exercício da Liderança, pois o Uder não
se encontra presente, e o Deputado Walter Pinheiro
usou da palavra pela Liderança do PT.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - S.Exa.
falou pela ordem. Se V.Exa. quiser falar pela ordem, é
possível; pela Liderança, não.
O SR. JOslÉ ANTONIO ALMEIDA - Então,
peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Tem
V.Exa. a palavra) pela ordem.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, sendo membro do PSB, denuncio à
Nação a conduta abusiva da Assembléia Legislativa
do Estado do Amapá, que acabou de afastar, em decisão esdrúxula, por 180 dias, o Governador João
Alberto do exercítio do cargo de Chefe cio Executivo.
Os Srs. Deputados podem imaginar que essa
decisão foi tomada via processo de impeachment,
suspenso por deliberação unânime do Supremo Tribunal Federal? Aquela Corte suspendeu o processo,
e, apesar disso, prosseguindo contra a decisão, aquele Poder Legislativo resolveu pelo afastamento do Governador, hoje.
Além disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para chegar a essa deliberação, já que não havia
o quorum constitucional necessário, foi alterado o
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado do Amapá, para prejudicar o Chefe de outro
Poder, que não constituía seu interna corporis. Para
isso, em vez do quorum de dois terços constitucional~ente necessários, S.Exa. foi afastado pelo de maiona absoluta.
Trata-se de decisão completamente esdrúxula,
estapafúrdia, inconstitucional. O Governador do Amapá saberá certamente tomar as medidas necessárias
para retornar ao cargo.
De qualquer sorte, Sr. Presidente, fica o protesto
do Partido Socialista Brasileiro, ao qual pertence
S.Exa., com muita honra para nós.
O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Concedo a palavra ao Deputado Neuton Lima.
O SR. NEUTON LIMA (PFL-SP. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, um brasileiro - pasmem! -,
sim, um brasileiro foi convidado para proferir uma
conferência, em 5 de setembro do corrente, por ocasião do Congresso Mundial de Ginecologia e Obstetrícia, em Washington, D.C. Trata-se do Prof. Dr. José
Aristodemo Pinotti.
Não estranhem. Primeiro, há uma diferença entre sentimento de inferioridade e inferioridade propriamente dita. E o brasileiro, se tiver, só aquele tem;
essa, sem dúvida, jamais. Então,'na área médica, temos muitos profissionais de nomeada, de inúmeras
especialidades, de nível internacional. Enfim, José
Aristodemo, e isto não é surpresa para ninguém que
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milite na área, é um dos maiores nomes mundiais em
termos de "gineco", jargão médico para ginecologia.
Acontece que o Prof. José Aristodemo, juntamente com sua notável equipe de colaboradores constituída pelos Drs. Alfredo Moraes Barros, Luiz
Carlos Teixeira e Filomena Marino Carvalho -, acabou de ser merecidamente agraciado com o prêmio
"Nicolau Moraes Barros", que é o maior dos prêmios
dentre os concedidos pela Associação Paulista de
Medicina - APM, na área da ginecologia.
A rigor, eminentes Parlamentares, em termos
do tratamento cirúrgico-conservador do câncer mamário - aquele em que a mama do paciente permanece no corpo -, segundo a média internacional do
setor, em 7,3% dos casos há recidiva, ou seja, reaparecimento, retorno da doença. E, por suposto, quanto
maior a recidiva, menor a probabilidade de cura. Pois
bem, com a utilização da técnica cirúrgica que o Prof.
José Aristodemo e sua equipe desenvolveram, obtém-se diminuição do regresso da doença em nove
vezes. Como a percentagem passa dos alentados
7,3% para despiciendos 0,8%, a diferença que aparece' é sobremodo espantosa.
Para chegar a esse extraordinário resultado,
muita pestana se queimou, muito trabalho se despendeu, muito suor tomou lugar. A começar que o estudo
teve início nos idos de 1986. São praticamente quinze
anos, em que foram operadas duzentas e sessenta
pacientes, uma invejável e cansativa estatística.
Mas o trabalho valeu, !nobres Deputados. Só o
fato de nossas mulheres - as nossas bem como as de
outros países, porque a medicina não tem fronteiras
-, em maior número, escaparem da horrivelmente
mutiladora ablação da mama, e com vida, e curadas,
com retorno ao trabalho e ao convívio com seus famiIiares, é um verdadeiro tento.
Mas não é só isso. É de ressaltar que a cirurgia é
um verdadeiro ovo de Colombo em termos de facilidade, e, o que é mais importante, em termos de transmissão, ensino e difusão. Em resumo, conforme a função do patologista na cirurgia, ~ua participação torna-se mais e mais fundamental. A medida que o cirurgião opera, aquele profissional analisa e detecta as
áreas de risco, o que permite subtrair da mama apenas o absoluta.mente necessário. Nada mais simples,
nem menos eflc~~.
Portanto, ilustres pares, desta tribuna cabe-nos
parabenizar o Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti, sua
equipe e não menos o Hospital de Clínicas e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a
que toda a equipe pertence. Esse centro médico é re-
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conhecido, sem favor nenhum, como um dos melhores do mundo.
E parabenizo as pacientes de câncer de mama
de todas as latitudes do planeta, que tanto lucraram
com a descoberta de José Aristodemo, a lhes trazer
inigualáveis benefícios. Em termos de saúde, sem
sombra de dúvida, muito. E também em termos de estética outro tanto mais.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. HENRIQUE FONTANA _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) _ Tem
V.Exa. a palavra.
O SR HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or• . _
.
demo Sem r?~lsao do orador.~ - Sr. Presld~nte, de !orma d~":I9cratlca, vou contraditar algumas Informaçoes
ou oplnloes apresentadas pel? Deputad~ Nelson Marchezan, que me antecedeu ha alguns minutos.
De fato, não vamos estabelecer no plenário uma
espé~ie de competição de pesqu.isas para ver ~uem
esta~la melhor colocado.na pesquisa a ou b, rea.hzada
na Cidade a ou b do RIO Grande do ~ul. Partlcularmente, acho q~e este .c0~?resso devena debruça~-se
sobre ~ tema pesqUls~s, P?rque elas têm s~rvldo,
em mUitos casos, ~ara indUZir o processo eleitoral e
fals~ar a d~mocracla; e reconheço que têm errado em
sentidos diversos.
Em Pelotas, por exemplo, trinta dias antes do
prime,iro turno, li pesq~isa em que Leila, Fetter estaria
30% a !rente do candldat? do me~ ~artldo, Fernando
Marronl. No entanto, no dia da elelçao, S.Exa. chegou
na frente.
Em Caxias do Sul, de fato as pesquisas colocam
uma vantagem mais larga para o candidato Gilberto
Vargas. Neste momento, vemos uma eleição muito
disputada e parelha. Aliás, quem vai definir o pleito
não será a pesquisa e sim o voto na urna, no próximo
dia 29. Estamos confiantes na qualidade do trabalho
feito pelo candidato Gilberto Vargas e na sua futura
reeleição.
Por último, em Canoas, mais um Município gaúcho onde está havendo um debate democrático, é estranha a posição do Deputado Nelson Marchezan,
que exerce uma espécie de patrulha sobre o atual
Prefeito, Hugo Lagranha, que disse com todas as letras, ontem, que optava pelo apoio à candidatura de
Marco Maia, do PT, por ser a que lhe causava um gosto menos amargo, apesar de ter muitas divergências
com o partido - também as temos.
Na verdade, S.Exa. tem muito mais divergências
com o candidato Marcos Ronchetti, do PSDB. Aliás,
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está acontecendo ali um crescimento muito grande da
candidatura petista, ocorrida durante a última semana, colocando uma efetiva possibilidade de vitória de
Marco. Maia, no segundo turno.
E evidente que devemos respeitar a expressão
democrática da vontade do Sr. Hugo Lagranha. Recebemos com muito orgulho seu voto a Marco Maia, por
considerar que será melhor Prefeito para Canoas do
que Marcos Ronchetti.
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schlrmer) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. P~~PEO DE MATTOS (PDT~RS. Pela ordemo Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, estamos apresentando à Casa projeto de lei que coíbe a
divulgação de pesquisas 15 dias antes das eleições,
exatamente em função do debate que se estabelece
entre os Deputados Nelson Marchezan e Henrique
Fontana.
A grande fraude eleitoral deste ano foram exatamente as pesquisas, que induziram os eleitores e fizeram com que as eleições não fossem limpas. Quem
tinha dinheiro comprou as pesquisas. E a Nação sabe
como se frauda uma pesquisa; entram em cena o poder econômico, os interesses, a jogatina, enfim, tudo
que se prestou às pesquisas. Quem ganhou nas pesquisas perdeu no voto, e, na maioria das ocorrências,
quem ganhou no voto perdeu nas pesquisas.
O que queremos é coibir essa prática, porque as
pesquisas estão servindo, num primeiro momento, de
mote político para inflar uma candidatura e ganhar
porte financeiro, que vai sustentá-Ia. Num segundo
momento, servem para induzir o voto. É o tipo de pesquisa que tem valor econômico e eleitoral.
A propósito, Deputado Fontana, com todo o raspeito que tenho pejo PT, preciso afirmar que há uma
clara situação no ar, e nós temos de deixá-Ia clara também para o Parlamento nacional. No Rio Grande do Sul,
o PDT tem sido pisado, e muito. Nas eleições em Porto
Alegre, o Governador Collares, atual Deputado e nosso
colega na Câmara Federal, disputa com o ex-Deputado
Federal e ex-Prefeito Tasso Genro. No segundo turno, o
PDT, que se coligou com o PTB, recebeu o apoio dos
outros partidos que não passaram para o segundo turno - PSDB, PPB e PMDB. Por isso, temos sido pisados
pelo PT, que afirma que a candidatura de Collares é de
direita e que se uniu contra o PT.
No entanto, preciso dizer que em São Paulo, Sr.
Presidente, a direita, Fernando Henrique, o PSDB e o
PFL apóiam Marta Suplicy. Nesse caso, pode; não é a
direita. Lá em Canoas, Lagranha, que era tido como
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um ditador pelo PT, agora dá apoio ao PT, e isso pode.
Eu não estou dizendo que não possa. Está certo Lagranha e a posição que ele assume tem que ser respeitada. O que eu não aceito é o patrulhamento que o
PDT está sofrendo no Rio Grande do Sul. São dois
pesos e duas medidas. Lagranha é do mesmo PMDB
de Porto Alegre, que apoiou Collares. O PMDB de Lagranha pode apoiar o PT. Mas o PMDB do Deputado
Cezar Schirmer, nosso Presidente, não pode apoiar
Collares. Por que isso?
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que também
estamos apresentando um outro projeto, que estabelece competência federal para investigação e aplicação de penalidade para o crime de roubo de carga.
Ou seja, queremos que o crime de roubo de carga
seja investigado e punido por lei federal.
O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR PRESIDENTE (Cezar Schirmer) _ Tem
•
V.Exa. a palavra.
O SR. MAX ROSENMANN (PSDB-PR. Pela ordemo Pronuncia o seguinte discurso:) - S~. Presidente, Sras. e Srs. ,Deputados, ocupo hOJe a tribuna dest~
Casa para re,glstrar meus :,otos ,d~ pesar pelo fal~clmento, ocorndo na manha ?a ultima. segunda-feira,
do ex-Governador do Parana, Ney Amlntas de B~rros
Braga. Neste momento: todo o povo do Parana lamenta com profunda tristeza a perda deste grande
homem público, que foi Pr~feito de Curitiba, Ministro,
e que, como Governador, firmou as bases para a mode~nização e a industrializaçã? de nosso E~tado.
Alem de perder um grande realizador, o Parana perh
. t 't" irr
_
d
t
t b'
?U on em am em um omem ~uJ,a raJe orla e~~
ravel o coloca como u,:, dos mais Importantes pohtlcos paranaenses do seculo XX.
Nascido na Lapa em 25 de julho de 1917, Ney
Braga foi Prefeito de Curitiba, duas vezes G~v?rnador
do ~stado, Deputa?o Federal, S:nador, MInistro da
Agricultura e, depoIs, da Educaçao e Cultura, entre
outros cargos.
Sua primeirà gestão no Governo do Paraná, em
1960, deixou marcas fundamentais para o progresso
do Estado, que foi preparado para a industrialização.
No seu Governo, a renda da economia paranaense
cresceu 153%.
Ney Braga domeçou sua vida política sendo eleito Prefeito de Curitiba em 1954. Realizou uma administração considerada modelo pelas reformas urbanas que implementou, modernizando a cidade. Racionalizou o sistema de transporte coletivo, levou energia elétrica aos bairros, instituiu a primeira comissão
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de cultura, instalou bibliotecas na periferia e cuidou
da segurança e do abastecimento.
Em 1958, candidatou-se à Câmara de Deputados, obtendo a maior votação individual da época e
sendo eleito pelo Partido Democrata Cristão. Permaneceu pouco tempo na Câmara, mas o suficiente para
abordar temas de alta relevância, como a posse da
terra no oeste e sudoeste paranaenses.
Candidato de oposição pelo PDC ao Governo
do Estado, em 1960, Ney Braga venceu graças ao
seu desempenho como orador, numa campanha histórica. Vitorioso, propôs-se a inovar ciente das dificuldades, pois o Estado tinha sérios problemas administrativos. O Paraná ainda passava pelo processo de
ocupação, sem energia elétrica ou rodovias pavimentadas.
Sua primeira preocupação foi preparar o Estado
para a industrialização, investindo na infra-estrutura
para ge!ação de ~nergia, rede viária" sistem~s de
abasteCimento de agua, rede de armazens, asslstencia ao produtor rural e o desenvolvimento social e
econômico.
Fortaleceu a Copel, recuperou o Banestado, asfaltou a Rodovia do Café, implantou novas geradoras
de energia e atraiu novas indústrias. Iniciou o sistema
de telecomunicações por microondas.
Criou a Codepar, o IPE, a Telepar, o Café do Paraná, a Celepar, a Sanepar, a Funepar e ao lado dos
Governadores de Santa Catarina e do Rio Grande do
Sul criou o BRDE, órgãos que preparam o terreno
para um novo ciclo de prosperidade no Estado
Em 1965 tornou-se o Ministro da Agricult~ra do
"
"
,
Governo revoluclonarlo do Presidente Castelo Branco, renunciando ao cargo de Governador. No cargo
federal voltou sua atuação para a melhoria da produtividade e da comercialização dos produtos agrícolas.
Instalou a Comissão Consultiva Nacional de
Crédito Rural. Encaminhou os anteprojetos de lei das
cooperativas e da oficialização do ensino agrícola e
veterinário. Numa época em que poucos se preocupavam em proteger o meio ambiente, foi pioneiro no
desenvolvimento de medidas voltadas para o equifíbrio ecológico, como a elaboração da primeira legislação de incentivos fiscais para o reflorSstamento e a
criação do Instituto Brasileiro de Defesa Florestal.
Elegeu-se em 1966, pela Arena, pâra o Senado,
onde ocupou a primeira secretaria e implantou os serviços de processamento de dados, além de presidir
as Comissões de Agricultura, Relações Exteriores,
Segurança Nacional, Indústria e Comércio.
Homem de vocação liberal, Ney Braga recusou-se a apoiar a edição do Ato Institucional nº 5, e
A
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por essa atitude corajosa esteve no ostracismo durante o Governo Médici. Em 1974, foi convidado pelo
Presidente Geisel para assumir o Ministério da Educação e Cultura. Instituiu o crédito educativo, o Conselho Nacional de Direitos Autorais, a Política Nacional de Educação Física, o Programa de Pós-Graduação, o Concine e a Funarte.
Voltou ao Governo do Paraná em 1978, em eleição indireta. No segundo Governo, priorizou o aumenta de renda per capita, a difusão do bem-estar, o
incentivo ao desenvolvimento e a promoção cultural,
a resposta do Paraná para o Brasil e ações para o futuro.
Nas eleições presidenciais de 1985, foi um dos
articuladores do "Acordo de Minas", que viabilizou as
candidaturas de Tancredo Neves e José Sarney, tendo rompido com seu partido e ingressado no recém-fundado PFL. Encerrou sua vida pública como
Presidente do Itaipu Binacional, a convite do Presidente Sarney.
Neste momento em que lamentamos a perda de
Ney Braga, é fundamental lembrar o importante
exemplo que ele deixou para as futuras gerações de
paranaenses, como homem público de trajetória inatacável, que, independentemente de posições políticas ideológicas, sempre privilegiou o diálogo como
forma de solução dos conflitos sociais. A ele, que tanto fez por nosso Estado, deixo minha homenagem em
nome de todo o povo do Paraná, que jamais esquecerá a obra deixada por esse legítimo líder paranaense.
Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a divulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Shirmer) - Sr. Deputado Max Rosenmann será registrada a manifestação
'~
de V.Exa.
. .
.,
,.A Casa s~ solidariza com V.Exa. e comunica ~
famlha ~o quendo Ney Braga e ao Estado do Parana
nossa tristeza pelo seu passamento.
O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, apresento requerimento, de acordo com o art. 103 do Regimento Interno, solicitando seja encaminhado ao Poder Executivo
indicação ao Ministério da Saúde, no sentido de que
toda publicidade oficial do Governo Federal relacionada ao Ministério seja acompanhada da mensagem
"doe sangue, doe órgão, salve uma vida".
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Estimativas extra-oficiais indicam que, no Brasil,
é muito baixa a proporção de pessoas que doam sangue ou órgãos. Certamente, se tivermos uma publicidade maior em torno desse assunto, se estimularmos
a sensibilidade dos brasileiros, a população aumentará essas doações.
Peço que esse requerimento tenha a devida tramitação regimental.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Deputado Enio Bacci, o pedido de V.Exa. será deferido.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quem não mora na Bahia pode se assustar com um fenômeno local: lá, muitas vezes, parece
que o tempo parou. Parece que ainda estamos em
1500, quando chegaram os primeiros saqueadores e
iniciaram a exploração do povo e o uso dos bens públicos em interesse próprio. A elite da terra, medieval,
mesquinha e ambiciosa, é a mesma de sempre.
Neste final de semana, o jornal A Tarde, em matéria assinada pelo jornalista Marconi de Souza, trata
de mais um dos abusos praticados por quem se acredita dono dos destinos da nossa terra. E relata a auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado sobre a
construção do Palácio da Justiça, quando foram descobertas trinta irregularidades.
A mais flagrante é a suntuosidade. Há espelhos
d'água, cascatas, lamparinas espanholas, circuito interno de televisão. Ao que parece, a inspiração veio da
célebre Casa da Dinda, onde morou ?ollor .de Mello.
Por que os que pretendem fazer a Justiça baIana querem tão luxuo~o espaço? Será que a população baiana, em espeCIal a gente comum, vai poder caminhar
num palácio como esse? Claro que não. Não é para o
nosso bico. Ele foi feito para receber a elite de sempre,
bem representada por Antonio Carlos Magalhães, César Borges e similares. Inaugurado em janeiro deste
ano, custou a bagatela de 24 milhões de reais!
Apesar da suntuosidade, o prédio está com rachaduras e infiltrações. É no que dá fazer negócios
com amigos. Eles levam o dinheiro e ainda fazem um
trabalho sujo.
O TCE lista as irregularidades: a área construída foi multiplicada por três em relação à proposta original; realização de licitação com apenas dois participantes sem justificativa para o seu prosseguimento; licitação sem a devida previsão orçamentária; obra valorizada em 60% na licitação; a única empresa habili-
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tada não apresentou atestados comprovando a execução dos serviços descritos no edital; superfaturamenta em vários itens; gastos com material luxuoso
numa obra da administração pública.
'd
I J d' " .
O abuso comet I o pe o u IClano representa um
deboche ao povo quando se sabe que, conforme recentemente publicado no Diário do Poder Judiciário, esta corte se encontra em estado de falência,
com um saldo negativo de 21 milhões de reais. Ou
seja, falta dinheiro para fazer justiça, mas não falta
para comprar o supérfluo, os penduricalhos, o tapete
que vai receber os barões que nunca morrem, barões
do PFL, como o Senador Paulo Souto, que foi Relator
da CPI do Judiciário e, informado dessas irregularidades pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário
- SINPOJUD, não incluiu o caso no relatório. Na verdade não incluiu nada da Justiça Baiana.
A justiça baiana, na opinião do PFL, está funcionando muito bem. Em contrapartida, o Senador foi capaz de descobrir alvarás de soltura falsificados na
Amazônia. Descobriria problemas até na Cochinchina, mas não na Bahia. S.Exa. jamais desagradaria ao
seu chefe, o coronel ACM, que nomeia juiz e determina como agir em cada caso.
Evidente que nem todos os juízes e juízas são
compactuados ou submissos ao poder de ACM e sua
turma. Muitos deles optam pela justiça ao invés do
uísque que corrompe. A esses sérios juízes e juízas
rendemos homenagens pela coragem e determinação. Principalmente quando, enquanto se constroem
palácios para a corte, há casos como o da 6ª Vara da
Fazenda Pública, onde faltam recursos humanos e
materiais para funcionar.
Finalmente queremos registrar nesta Casa as
palavras do Presidente da OAB-BA, Thomas Bacellar,
em entrevista ao jornal A Tarde, edição de 15 de outubro
de 2000. Primeiro, citando Monfesquieu, disse:
Todo aquele que detém o poder tende a abusar dele; o poder vai até onde encontrar,limites; por isso é necessário que o
poder detenha o poder.
Segundo, sua análise do Judiciário baiano:
, O Judiciário sempre atuou como
uma estrutura distante da sociedade, do
povo. (...) Os problemas gerados aqui na
Bahia com a construção do Palácio da Justiça tem tudo a ver com a questão da precariedade ou inexistência de controles na gestão administrativa do Tribunal de Justiça.
(...) A definição da política de transferência
do Tribunal e das dimensões da nova sede
não passaram sequer pelo crivo dos própri-
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os integrantes do poder Judiciário, juízes e
serventuários. Tampouco a sociedade foi
ouvida a respeito.
M 't b' d S P 'd
UI o o nga o, r. resl ente.
O SR. TILDEN SANTIAGO _ S . P 'd
I
I
d
r resl ente,
peço a pa avra pe a ar em.
.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schlrmer) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ~I~DEN SANTIAGO (PT:MG. Pela. ~rde~. Sem r~vlsao do or~dor.) - Sr. Presl~ente, SOIJ~ltO
seja transcnto nos A~als da Cas~ manifesto assInado pelos qu.atro cand~datos que ~Isputam o segundo
turno em Minas GeraiS, sendo tres do PMDB.
Assinam o manifesto o Deputado Zaire Rezende, os ex-Deputados Tarcísio Delgado e Célio de Castro e Paulo MB:tos, do PMDB de Contagep1.
Peço, portanto, a transcrição desse manifesto
dirigido ao povo mineiro e que mostra o significado
único do fenômeno das eleições nas quatro cidades
mineiras em que haverá segundo turno, já que mais
do que embate partidário e ideológico, trata-se de um
embate onde a política é feita com "P" maiúsculo.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - V.Exa.
será atendido, nobre Deputado Tilden Santiago.
MANIFESTO A QUE SE REFERE O

ORADOR:
MANIFESTO AO POVO DE MINAS
Ungidos pelo voto popular, nós, abaixo assinados, estamos tendo a honra de disputar, em 2º turno,
as eleições para as Prefeituras Municipais de Belo
Horizonte, Contagem, Juiz de Fora e Uberlândia. Sabedores da importância deste pleito - particularmente pela posição histórica e estratégica desempenhada por Minas Gerais no cenário nacional, é que nos
dirigimos, indistintamente, a todos os cidadãos de
nosso Estado para, afiançados em nossa própria trajetória de vida, reafirmar nossas identidades políticas
e reiterar nosso apoio recíproco nas disputas locais
que cada um de nós enfrenta em 29 de outubro.
Aproveitamos também para nos dirigir a cada cidadão e cidadã deste Estado, tornando também público nossos compromissos maiores com o desenvolvimento sustentável de nossos municípios e com a
honra, a ética e dignidade do povo mineiro.
Sem jamais nos afastarmos da busca de 'soluções coletivas e participativas para resolução dos
problemas cotidianos que afetam nossos municípios,
queremos também reiterar:
,
1) Nosso mais profundo respeito e solidariedade ao Exmo. Sr. Governador Itamar Franco em sua
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luta diuturna pelo resgate dos mais caros valores de
ética, cidadania, mineiridade e nacionalismo do povo
deste Estado e deste país.
2) Nosso repúdio e nosso protesto contra o
atual modelo econômico gerador de miséria e de
exclusões.
3) Nossa preocupação pelo recrudescimento
das forças neoUbarais, articuladas am torno das candidaturas adversárias nestes quatro municípios e
nosso, a!erta ao vê-Ias ,inteiramente maquiadas p~r
estrateglas mer~adológlcas que escondem dos ,ele 1tores as verdadeu'as faces dos homens e dos projetos
que as sustentam.
Célio de Castro - Prefeito de Belo Horizonte
Deputado TUden Santiago (PT-MG)
zaire Resende (PMDB-MG)
Tarcisio Delgado - Prefeito de Juiz de Fora
Paulo Matta - Prefeito de Contagem
O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
o SR. PRESIDENTE (Cezar 8chirmer) - Tem V. ~
a palavra.
O SR. RENILDO LEAL (PTB _ PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, estão no
Estádio Mané Garrincha dois mil garimpeiros que vivem uma situação drástica e querem a sobra do ouro
de Serra Pelada. Esses garimpeiros, que gastaram
sua juventude e sua saúde no garimpo, pedem ao
Presidente da República que atente para a questão
social do Estado do Pará, que tem, em torno da lavra
de Serra Pelada, o maior foco de hanseníase e tuberculose do País. Por isso, eles querem a aprovação de
projeto de seu interesse que tramita na Comissão de
Constituição e Justiça.
Portanto, Sr. Presidente, peço a atenção da Casa
para a demanda dos garimpeiros de Serra Pelada.
O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) _ Tem V
Exl a palavra.
.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL _ MG.
. - do orad
PeIa ordem. Sem revlsao
oro) - S r. Presl'dente,
quero transmitir à Deputada Maria Elvira, que se encontra Iresente, minha palavra de louvor pela maneira ,decente como S. ExI se conduziu na campanha
pare J. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, na qual
obteve terceiro lugar, com mais de 200 mil votos. Apesar de ter seu partido dividido, a nobre Deputada levou a campanha até o final. Por isso, congratulo-me
com S. Ex·, que tão bem tem representado o Estado
de Mlr,::lc; Gerais neste Parlamento.
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A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Tem V. Exª
a palavra.
A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, inicialmente, agradeço ao Deputado Lincoln Portela as palavras a registro minha satisfação em estar de
volta ao Parlamento brasileiro.
Quero registrar que no tempo que me resta de
mandato, estarei usando permanentemente a tribuna
para fazer campanha contra o instituto da reeleição
em nosso País.
Lamento que, há alguns anos, o meu voto tenha
sido a favor da emenda da reeleição. Confesso meu
arrependimento, pois por meio desse instituto, que
seria sério se não fosse trágico, tem sido usado o
aparato do poder em muitas cidades brasileiras, até
em Belo Horizonte, onde nasci.
Fui candidata da coligação "BH Mais Ação", formada pelo PMDB, PDT, PV, PMN, PRONA e PGT. Agradeço
aos 207 mil eleitores que confiaram o seu voto a mim e
qu~ro a~unciar ? nosso a~io _ao" Deputado Esta~ual
Joao Leite, candidato da cohgaçao BH Bem Melhor',
. Conclamo meu~ colegas ?e t?dos os Esta~o~ e
pa~'do~ para reavaIJarmos. o mstltuto da reelel9ao,
pOIS. criamos u~a verdadeira cobra para nos plca~,
esteja qu?m estIver no governo. E quan~o ~enor a crdade, m~lor será ~bus? do poder economlco e o uso
da máqUina administratIva.
Sr. Presidente, precisamos não apenas banir a reeleição do cenário nacional, mas também acabar com a
publicação sistemática das pesquisas de opinião pública.lnfelizmente, os institutos de pesquisa servem a interesses ~ue n?o.po?ernos identificar, prejudica~d? a democracla e diminUindo o valor do voto do braSileiro.
Deixo registrado, Sr. Presidente, neste dia em
que retorno à Casa, após três meses de ausência,
meu libelo como Deputada Federal, mineira e ex-candidata à Prefeitura de Belo Horizontecontra o instituto
da re 1 ição,e ~ divulgação enganosa de pesquisas
de opinião publica.
..
Era o que tinha a dizer.
O SR. DANILO DE CASTRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cezar 8chirmer) - Tem V Ex!!
a palavra.
O SR. DANILO DE CASTRO (PSDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
cumprimentar a Deputada Maria Elvira por suas palavras e parabenizar S. ExI pela bela campanha corno

?

77

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, embora eu tenha apoiado o candidato do meu partido, João Leite.
A nobre Parlamentar mostrou todo o seu valor,
seu talento e seu carisma. A população de Belo Horizonte empolgou-se com sua campanha brilhante e
limpa, que muito dignificou o povo mineiro.
O SR. RUBENS FURLAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Tem
V. Exll a palavra.
O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabei
de participar da instalação da CPI do Futebol nesta
Casa.
O Brasil precisa mudar rapidamente, como de
fato está mudando, em alguns setores. Esta Casa tem
muito a contribuir nesse sentido e precisa trabalhar de
forma sistemática para que o País entre no próximo
milênio com outra cultura, de forma a banir a corrupção da vida nacional.
Ainda há pouco, ouvimos o discurso da Deputada
Maria EMra, ex-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte.
Todos os Deputados que disputaram ou de alguma forma participaram das eleições queixaram-se, nesta tribuna, dos institutos de pesquisa, que definiram resultados
em muitas capitais e outros municípios brasileiros.
Esta Casa tem de se mobilizar a propósito dessa questão, porque, afinal de contas, o eleitor deve
escolher o candidato que achar melhor, e não ser induzido pelos institutos de pesquisa.
Quero reafirmar que é nossa obrigação, como
parlamentares, contribuir para mudar este País da
forma que os brasileiros desejam.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer)
Apresentação de proposições.
Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.
_
APRESENTAM PROPOSIÇOES OS
SENHORES:

PAULO PAIM - Projeto de Lei - Altera a redação
do caput do art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de determinar que a hora extra habitual seja prevista em acordo ou convenção coletiva
de trabalho.
(PL. 03641/00)
Projeto de Lei - Obriga as centrais de abastecimento a doarem alimentos com pequenos defeitos a
entidades assistenciais e famílias carentes.
(PL. 03642/00)
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RICARDO BARROS - Projeto de Lei - Acrescenta artigo à Lei nl! 8.177, de 1l! de março de 1991 ,
que "Estabelece regras para a desindexação da economia e dá outras providências", a fim de compatibilizar os juros remuneratórios dos depósitos judiciais e
recursais, no âmbito da Justiça do Trabalho, aos juros
moratórios aplicados aos débitos trabalhistas.
(PL. 03643/00)
GONZAGA PATRIOTA - Projeto de Lei - Dispõe
sobre a obrigatoriedade de conservação e manutenção de elevadores elétricos, esteiras e escadas rolantes instalados em edifícios de uso habitacional coletivo, comercial e de serviços públicos ou privados e dá
outras providências.
(PL. ~3644/00)
JOSE CARLOS ELIAS - Projeto de Lei - Altera
os artigos 74 e 252 da Lei nl! 8.069, de 13 de julho de
1990, Estatuto da Criança e do Adolescente e acrescenta o art. 252-A a essa lei.
(PL. 03645/00)
RICARDO FERRAÇO - Indicação - Solicita a
inclusão da disciplina "Noções de Trânsito" no currículo escolar da educação básica.
(INC 01147/00)
RICARDO FERRAÇO e OUTROS - Proposta
de Emenda à Constituição - Dá nova redação ao art.
236 da Constituição Federal e ao art. 32 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
(PEC 00292/00)
AIRTON DIPP - Projeto de Lei - Dispõe sobre a
isenção de multa aplicável a micro empresa que deixar de apresentar a declaração de rendimentos ou
apresentá-Ia fora do prazo, na forma que estabelece.
(PL. 03646/00)
L1NCOLN PORTELA - Projeto de Lei - Dispõe
sobre a obrigatoriedade de consultas aos trabalhadore~ e servidores públ~~os do sexo masculino nas situaçoes em que espeCifica.
(PL. 03647/00)
UBIRATAN AGUIAR - Projeto de Lei - Institui o
Dia Nacional do Livro Infantil.
(PL. 03648/00)
CLEMENTINO COELHO - Requerimento de
Informação - Solicita informações ao Ministro da Integração Nacional sobre o Projeto Pontal Norte e Sul.
(RIC 02560(00)
JOSÉ EGYDIO - Projeto de Lei - Dispõe sobre
a fotocópia autenticada de documento de identidade.
(PL. 03649/00)
Projeto de Lei - Acrescenta artigo à lei nll
5.553, de 6 de dezembro de 1968, que dispõe sobre a
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apresentação e uso de documentos de identificação
pessoal.
(PL. 03650/00)
Projeto de Lei - Altera os artigos 133 e 159 do
Código de Trânsito Brasileiro para permitir o uso de
cópia autenticada do Certificado de Licenciamento
Anual e da Carteira Nacional de Habilitação.
(PL. 03651/00)
RONALDO VASCONCELLOS - Projeto de Lei Acrescenta dispositivo à Lei nS! 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
(PL. 03652100)
Projeto de Lei - Proíbe a instalação de estações radiobase nas proximidades de escolas e hospitais.
(PL. 03653/00)
Projeto de Lei - Proíbe a venda de produtos fumígeros em bares, cantinas e estabelecimentos assemelhados instalados em prédios de instituições públicas federais, estaduais e municipais.
(PL. 03654/00)
Requerimento de Informação - Solicita o envio
ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia de requerimento de informações sobre o repasse aos estados e municípios dos recursos financeiros referentes
à compensação financeira pela produção de recursos
minerais.
(RJC 02561/00)
Requerimento - Requer esclarecimento sobre
as razões para não haver sidQ instalada Comissão
Especial e solicita sua instalação.
VICENTE CAROPRESO - Projeto de Lei - Altera os artigos 1SI e 411 da Lei nº 9.800, de 26 de maio de
1999.
(PL. 03655/00)
CLEMENTINO COELHO E LfDERES - Requerimento de Urgência - Requer urgência para a apreciação do Projeto de Lei do Senado nSl 17, de 2000 Complementar, que autoriza o Poder Executivo a criar
a Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinaiPE e JuazeirolBA e instituir o Programa Especial
de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/SA.
AGNELO QUEIROZ - Projeto de Lei
Acrescenta inciso ao art. 12 da Lei n2 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
(PL. 03656/00)
POMPEO DE MATTOS - Projeto de Lei Esta!:'elece a competência federal para a investiga-
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ção e aplicação de penalidades do crime de roubo de
cargas.
(PL. 03657/00)
FERNANDO CORUJA- Requerimento de Informação - Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado do Trabalho e Emprego sobre os recursos do FAT
investidos em Santa Catarina.
(RJC 02562/00)
Indicação - Solicito recursos para reforçar o sistema de defesa sanitária e a intensificação quanto à
manutenção do Certificado de Zona Livre da Febre
Aftosa nos estados do Sul.
(INC 01148/00)
Indicação - Solicita que seja instalada uma rótula
no cruzamento da BR-282 com a Rua Campos Sales.
(INC 01149/00)
Indicação - Solicita medidas a serem tomadas
conjuntamente à disponibilidade de apoio logístico,
visando serem mantidos os efeitos do título de zona Iivre de Febre Aftosa ao Estado de Santa Catarina.
(INC 01150/00)
Indicação - Solicita recursos do Pronaf para viabilizar a aquisição de sementes e insumos, e um incremento no valor destinado a safra 2000/2001, para
os agricultores do Estado de Santa Catarina.
(INC 01151/00)
LUIZ CARLOS HAULY - Requerimento de Sessão Solene - Requer a realização de Sessão Solene
para comerl)oração do encerramento do Ano do Jubileu 2000.
Requerimento de Sessão Solene - Requer a raalização de Sessão Solene para comemoração da passagem dos 2000 anos da era cristã.
LUCIANO CASTRO - Projeto de Lei - Altera o
art. 5º da Lei n!l9.277, de 1996.
(PL. 03658/00)
ENIO BACCI- Indicação
Sugere que o Ministério da Saúde, em sua publicidade oficial, divulgue a mensag~m "Doe sangue,
doe órgãos, salve uma vida".
(INC 01152/00)
JOÃO GRANDÃO - Requerimento de Informação - Solicita informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento, a respeito das pesquisas
desenvolvidas pela Embrapa sobre plantas transgênicaso
(RIC 02563/00)
RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Indicação Sugere a adoção de medidas com vistas à ampliação
da equipe multiprofissional do Programa Saúde da
Família.
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(INC 01153/00)
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) - Antes

de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conhecimento ao Plenário do seguinte ofício do Sr. Presidente do Senado Federal:
Of. nº 326/00 - CN
Brasília, 5 de outubro de 2000
Sr. Presidente, comunico a V.Exª e,
por seu alto intermédio, à Câmara dos Deputados que esta Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se no dia 18 do corrente, quarta-feira, às 19 horas, no Plenário
da Câmara dos Deputados, destinada à
apreciação de projetos de lei do Congresso
Nacional.
Na oportunidade, renovo a V.Exª protestos de estima e distinta consideração.
Antonio Carlos Magalhães

Presidente do Senado Federal
O SR. PRESIDENTE (Cezar Schirmer) -

Vai-se passar ao horário de
VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Serafim Venzon,
pelo PDT.
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs Deputados, a questão social tende a se agravar em todo o
mundo.
O avanço tecnológico, quando mal direcionado,
leva mais riqueza àqueles que já a têm e exclui os
mais pobres da informação e da educação.
A exclusão social não é característica apenas
dos países menos desenvolvidos. Os Estados Unidos,
por exemplo, têm 30 milhões de excluídos e 7 milhões
de famílias sem teto. Parece mentira, mas no país mais
rico do mundo há enormes diferenças sociais.
Na verdade, o processo de exclusão começa na
infância. O cidadão afastado da escola, da família ou
da igreja, ao se tornar adulto, continuará à margem de
todas as benessês da sociedade, dos avanços tecnológicos que beneficiam muitos, mas são inacessíveis
a grande parcela da população brasileira.
Nesse sentido, as lideranças sociais, o Governo
e todos nós temos conhecimento das causas da exclusão social.
Sr. Presidente, este é o ano da famma, a célula da
sociedade, a estrutura social mais importante. É no seio
da família que nascem os sonhos. É na família que alimentamos nossa expectativa e a dos nossos filhos.
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Quero aqui fazer referência, ressalvadas as
questões que tem o Governador Garotinho com nosso líder maior, Leonel Brizola, ao Governo do Estado
do Rio de Janeiro, que, nesses dias, está iniciando
programa de atenção a 5 mil crianças e adolescentes
- jovens de 5 a 18, 20, 21 anos -, que não têm família,
não têm onde buscar esse apoio familiar de que todos
precisamos.
Muito já se experimentou para resolver a questão do menor abandonado. Foram muitas tentativas
caras, infelizmente, ineficientes.
Segundo o projeto que está tramitando na
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, esses 5 mil
jovens serão adotados inicialmente por famílias de
funcionários públicos. Mas qualquer família carioca
poderá adotar uma dessas crianças ou um desses
adolescentes excluídos que, no interior da família, terão o sonho de um dia ter melhor futuro.
Para estimular essas ações, o Governo prevê
pagar à família adotante um valor estipulado entre
três e cinco salários mínimos, ou seja, um auxílio financeiro para que ela possa oferecer boas condições
a essa criança, como qualquer família naturalmente
estruturada ofereceria.
Transformado em lei esse projeto, basta que se
enquadrem tanto o menor quanto a família para que
seja aplicado. A previsão é a de que todas as famílias
podem adotar e elas terão auxílio financeiro conforme
a idade do adotado: de 5 a 8 anos, 3 salários mínimos;
de 8 a 12 anos, 4 salários mínimos e, de 12 a 18 anos,
5 salários mínimos.
O auxílio será concedido até os 21 anos, ou até
os 24 anos se o adotado estiver em curso superior.
No ano da família, parabenizo o Estado do Rio
de Janeiro por essa ação, que considero uma grande
luz no fim do túnel, capaz de resolver uma de nossas
graves questões, aquela cuja causa se inicia na exclusão na infância.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Cezar Schirmer, § 2 Q do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Themístocles Sampaio, § 2 Q do artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Hélio por
cinco minutos, completando o tempo do PDT.
O SR. DR. HÉLIO (POT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, se tivesse combinado com o Deputado Serafim Venzon o
assunto que iríamos tratar, talvez desse tão certo.
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Hoje comemora-se o dia mundial de recusa à
miséria.
Foi preciso, na semana passada, que os representantes do Banco Mundial, em um seminário acadêmico aqui no Brasil, chamassem a atenção das autoridades econômicas para o fato de que o Brasil pre- .
cisa, sim, estabelecer políticas imediatas, relacionadas com o excesso de tributação, por meio de uma reforma tributária. Há necessidade de uma reforma
agrária abrangente e imediata e políticas claras de
luta a favor da saúde e da educação, para que o Brasil
possa, de fato, cumprir a meta de ampliar os seus índices de desenvolvimento humano.
Há dez dias saiu publicado na Internet o resultado do programa da ONU que estuda o desenvolvimento humano dos países. Esse resultado mostra
que o Brasil conseguiu galgar cinco degraus no índice
de Desenvolvimento Humano -IDH, passando do 79P.
lugar para o 74P. lugar. O que isso significa? Muito
pouco, quando somos um dos países de melhor PIB
em âmbito mundial.
Além disso, Sr. Presidente, SI'"" e Srs. Deputados, o índice que mede a privação e a pobreza, que é
a índice da Pobreza Humana - IPH, que mede os fatores multidimensionais da pobreza, mostra que o
Brasil se encontra no 21 R lugar, estando atrás do Chile, do Uruguai, de Trinidad e Tobago, da Colômbia, do
México e da Venezuela, entre outros países da América Latina e do Caribe. Isto significa que nos encontramos numa situação precária. O índice de Pobreza Humana mede principalmente a privação em quatro dimensões básicas da vida humana.
Em primeiro lugar, temos o item "vida longa e
saudável". Infelizmente, o índice é precário nas regiões mais pobres, onde as pessoas sequer alcançam 40 anos; nas regiões mais industrializadas chegam a menos de 60 anos. Em segundo lugar, o item
"conhecimento", que mostra outra privação em nosso
meio, com índice de analfabetismo, infelizmente, muito alto, quando comparado com o de outros países.
Em terceiro lugar, o item "provisão econômica", mostrando que a desconcentração de riqueza se realizou
muito pouco nos últimos anos. Em quarto e último lugar, o item "falta de políticas de inclusão social", parti·
cularmente no âmbito da saúde e da educação.
Com essas questões, observou-se que no fndi'tE;! de Desenvolvimento Humano do Brasil houve progresso, sim, por exemplo, em relação à expectativa de
vida, à mortalidade infantil- crianças menores de cin,co anos. Perdeu o País em determinados índices. Há
expectativa de vida baixa: menos de 60 anos de idade
para cerca de 26,8% da população e uma taxa de
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mortalidade materna que alcança 160% em 100 mil
recém-nascidos vivos em nosso meio.
Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Deputados, é necessário que o Governo brasileiro assuma uma visão
para o novo século XXI, que deve sero século da difusão mundial de todas as liberdades: a liberdade e ausência de discriminação racial e de gênero, a ausência de ameaças à segurança pessoal e às injustiças, a
liberdade do desenvolvimento pessoal e da participação. Mas, fundamentalmente, dois itens são importantes neste século de difusão mundial de liberdade:
o primeiro é a absoluta ausência de miséria e o segundo é a possibilidade da liberdade através da conquista do trabalho produtivo.
O combate ao desemprego e à miséria humana
será, obviamente, o indicador importante, neste século XXI, da difusão das liberdades humanas neste
mundo, em particular, no Brasil.
O PNUD mostra claramente que o País não
avançou nos seus índices de desenvolvimento humano, muito menos nos seus índices de pobreza.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)Concedo a palavra ao nobre Deputado João Grandão, pelo PT, que dividirá o tempo de dez minutos
com o Deputado Gilmar Machado.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Deputados, agradeço ao Deputado Gilmar Machado, companheiro do Partido dos Trabalhadores, por me ceder
espaço para transmitir minha mensagem.
Quero dizer à Casa, Sr. Presidente, que, na
quarta-feira, teremos no Espaço Cultural da Câmara
dos Deputados um café da manhã sem produtos
transgênicos. Por que estamos promovendo esse tipo
de atividade? Porque fazemos parte do núcleo agrário enquanto membro da Comissão de Agricultura e
Política Rural. E vários segmentos participarão desse
evento, como o IDEC e outras entidades preocupadas
com a questão.
Todos estão convidados.
Também quero comunicar que estamos protocolando requerimento solicitando ao Sr. Ministro da
Agricultura e do Abastecimento informações a respeito de pesquisas desenvolvidas pela Embrapa sobre
os transgênicos.
Temos a convicção de que a Embrapa é uma
instituição respeitável, composta por técnicos e pessoas literalmente comprometidas com a produção e
com a tecnologia. Nio podemos, portanto, de forma
alguma, imaginar que experimentos estejam sendo
desenvolvidos sem que a população esteja efetivamente esclarecida a respeito.
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Em nosso requerimento, citamos matérias publicadas em jornais de grande circulação do País, nas
quais há a notícia de que pesquisador da Embrapa divulgou estudos realizados sobre mamão papaia e fez
algumas afirmações que não encontram sustentação
em dados ,que pes~uisa~os, a n~o ser qu.e estejam
ocultando Informaçoes. Nao acreditamos niSso.
Dessa maneira, gostaríamos que fossem esclarecidas algumas situações. Dentre elas, questiono o
seguinte: quais os critérios que dão garantia para afirmações iguais às do pesquisador Manoel Teixeira de
Sousa de que a ingestão do mamão que sofreu a introdução do vírus da mancha não causa algum mal à
saúde hU":lana? Quantos a~~s de trabal~o ,cie~tífico
foram real~zados para pe!~~tl.r tal prog~o~tlco. Dos
estudos feitos sobre o antlblotlco CanamlClna, queremos sab:r quais as garantias concre~as de que ?
mesmo nao causa problemas, qual o universo pesqUlsado e o tempo de estudo.
Qual a nossa preocupação? Primeiro, os produtos transgênicos estão entrando no País de forma
completamente irregular. A CTNbio tem poderes para
dar parecer a respeito de determinado produto a ser
importado, quando, na verdade, isso deveria passar
por outros órgãos do Ministério da Saúde.lnfelizmente, por intermédio de medidas provisórias, a CTNbio
está assumindo posição de "megaempresa" _ entre
aspas, porque autoriza a importação de produtos - e
não temos posição clara a respeito dos produtos
transgênicos introduzidos no Brasil.
Na qualidade de Presidente da Subcomissão
que discute a qualidade dos alimentos, não podemos,
de forma alguma, deixar os consumidores expostos à
incerteza. Não somos contra a tecnologia. Queremos
apenas que a população saiba efetivamente o que
consome e possa ter a certeza de que determinados
produtos que sofreram modificações genéticas não
causarão problemas à sua saúde E não basta, Sr.
Presidente, dizer que essa modificação não causa
problema. Queremos absoluta certeza disso e não temos nenhuma convicção quanto aos produtos transgênicos.
É nesse sentido que estamos protocolando requerimento solicitando informações à Embrapa, para
que a população saiba efetivamente o que se está
consumindo no País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Concedo a palavra ao nobre Deputado Gilmar Machado, pelo PT, que disporá de cinco minutos na tribuna.
O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,..· e Srs. Deputa-
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dos, faço breve comunicação a respeito da 1!! Conferência Nacional de Educação, Cultura e Desporto,
que será promovida pela Comissão de Educação,
Cultura e Desporto da Casa.
Qual o objetivo da conferência? A Comissão de
Educação, Cultura e Desporto pretende realizar, nos
dias 22 a 24 de novembro, grande debate em que estaremos discutindo concepção e desafios para a educação, cultura e desporto no século XXI; financiamento, hoje um dos grandes problemas para os três setores - trabalharemos a avaliação e perspectivas neSsas áreas - e também política e gestão da educação,
cultura e desporto.
Comparecerão ao evento diversas personalidades e grandes educadores, como Demerval Saviani,
Moacir Gadotti Guiomar Namo de Melo dentre outros, os quais d~baterão a educação no Brasil. Discutiremos também a cultura, com a presença de atores,
cineastas no sentido de avaliar a política cultural brasileira.'
,.
No qu~ diZ respeito ao desporto, rece~eremos a
representaç~o dO,COB, dos ~tle~as ~ue estiveram em
Sy~ney, de Jornalistas e ~rofls~lonals que trabalham
na ~rea~ como Juca Kfourl, LUCiano do Valle, Evandro
Gu~mara~s, J~arez Soares, dentre ?utros, que debaterao a sltuaçao do desporto no Pais.
Sr. Presidente, será momento extremamente
importante para a Comissão, pois avaliaremos o ano
de trabalho e discutiremos temas que vão possibilitar
a melhoria da legislaç~o do ~rasil nessas três área~.
Apresentar~mos tamb~m projetos e propostas que VIsem ~o ensino ?e qu~lI?ade, q~e gara~ta d~ !~to a expansao do ensino publico médiO e unlversltano.
Nosso objetivo é garantir programas importantes, como o Programa de Ensino e Treinamento PET, que hoje tem possibilitado a milhares de jovens
fazer pós-graduação e, ao mesmo tempo, mestrado e
doutorado num menor espaço de tempo e com qualidade de ensino.
Queremos ainda que a área da cultura tenha política que trabalhe outra mentalidade, apóie a produção do teatro e cinema e aproveite importantes manifestações culturais do povo nas diversas regiões do
País que hoje não têm espaço, como o congado, a catira e outras.
Na área do desporto, queremos projetos qUe
garantam o apoio ao esporte educacional e de base.
Instala-se hoje na Casa a CPI da Nike. No Senado
será criada a CPI do Futebol. Além do futebol, temos
atividades esportivas igualmente importantes, que
precisamos valorizar.

51020 Quarta-feim 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Devemos pensar na juventude, nas olimpíadas
universitárias e estudantis, para que tenhamos o esporte como momento de integração e solidariedade,
de des~n~ol~imento de nov~s ~ela~ões en,tre as pessoas, diminuindo o grau de ~Iolencla e anSiedade que
atualmente vemos entre os Jovens.
Sr. Presidente, em breve estaremos divulgando
cartazes e folders ~;erca do evento. ~ontamos com
a presença de V. Ex Esperamos reunir 1.300 pesso"
- d
. I' t
t ~ ,
as, com pa rtIClpaçao e especla IS as nas res areas.
E que o Congresso Nacional dê sua contribuição com
relação a projetos e políticas que possam avançar a
educação, a cultura e o desporto.
O SR PRESIDENTE (Th
' tiS
' )_
em~s oc es ampalo
•
Com a palavra o Sr. Deputado Lmcoln Portela, pelo
BI oco ParIamentar PUPSL.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL _ MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"5 e Srs.
Deputados, declarou o cientista político David Fleischer: "Infelizmente, o Chefe da Nação não é muito
chegado a medidas enérgicas". Com base nessa declaração, quero relembrar algumas injustiças cometidas pelo Poder Executivo durante o mês de julho deste ano.
Foram vetados 35 programas incluídos pelos
Congressistas na proposta original do Plano Plurianual - PPA para o período de 2000 a 2003. Entre os
programas vetados estão os que previam recursos
para agricultura familiar, desenvolvimento de pequenas e microempresas, construção de terminais ferroviários e assistência aos portadores de deficiências.
Depois, f?~a~ ~etados os 14 programas incluído~ no
PPA por 1~lclatlva do ~elator, Deputado Re.~ato Vlanna, que visavam destinar recursos espeCifiCaS para
desenvolver 14 microrregiões pobres do País, entre
elas o Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais; o Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo, e a
zona da mata canavieira, na região Nordeste.
_Logo ap 6s, o Governo Fe,deraI aIard~ou a c~nCAssa0 de repasse 28,78% maior para a area social.
Parece brincadeira!
Enquanto o Chefe da Nação não toma decisões
enérgicas, os bandidos do Brasil aprendem a
tomá-Ias contra a população, que sofre duas vezes:
nas mãos do Governo Federal e dos bandidos. Em
Belo Horizonte, esta semana, uma arquiteta foi covardemente assassinada com um tiro no peito. Os bandidos também adotaram outra prática: jogam ratos no
interior dos carros, para que as pessoas saiam correndo e, com isso, facilitem o assalto; jogam excrementos nas janelas, apedrejam os carros, enfim, chegam ao ponto de tomar as chaves dos motoristas e
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cometer assassinatos à luz do dia. No Rio de Janeiro,
este ano, mais de setenta policiais foram covarde e
brutalmente assassinados.
Enquanto o Chefe da Nação não toma medidas
enérgicas, os bandidos aterrorizam o País. Isso está
acontecendo no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte,
em São Paulo e na região do Entorno de Brasflia.
O Orçamento para o próximo ano prevê ainda
50 b'lh44°/ d PIB
t
t '
I oes ou , /0 o
para gas os com cus elo e
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InV~S Imen os o overno. e era. s ~m~-se que o~
pr?Jetos ven,ham a consur~:lIr de 13,5 bJlhoes ~ 14 ~IIhoes de reaIs. ~s~a,dota?ao vem ~ob a d?n~mlnaça?
de despesas diSCricionárias e tera 48,5 bllhoes destlnados ao Poder Executivo. Os Poderes Legislativo e
JUd'ICI'á'no e o M'mls
. té'no Pu'bl'ICO da Unlao
,- t erao
- 2 b'Jlhoes.
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,
,?ra, nao inVestir, na ~rea SOCial e In~estlr ~a Crlmmahd~de,- e esta, mfehz~en!e, sabe, m,vestlr com
competenCla contra nossos Irmaos braSileiros.
O projeto do Orçamento não apresenta a tradicianal divisão entre as dotações para custeio e investimenta. Adota, sim, o conceito de avaliação de resultados. Com a nova sistemática, parte dos recursos é
descentralizada. Dessa maneira os gestores locais
decidem o melhor caminho para atingirem os resultados exigidos, ou seja, de acordo com as conveniências do Governo, poderá ser totalmente alterado.
Enquanto isso, continuamos vendo o triste retrato de pelo menos 35 milhões de brasileiros vivendo
com apenas meio salário mínimo de renda e 16 miIhões de pessoas, como bem veiculou hoje o Jornal
do Brasil, passando fome. Na realidade, o Brasil é
uma máquina de fazer bandidos.
_
"'
,
,~nquanto o Governo nao ,tomar medl,das energlcas - entre aspas -, no ~entldo ~e c~nahz~r todos
os seu~ esforç.os para ~ ~rea soclal,.lnve~tlndo em
educaçao e saude, os cnmlnosos contmuarao tomando medidas enér icas no Brasil.
,g _ _
ConVivendo sao tao graves que todo o mundo
tem co~hecimento do q~e aco~tece no País. Est? ~o:
verno e fraco, o~ bandidos, s~o ~orte~, e a Pollcl~ e
desp~pa~~da, n~o tem ass/stencla e e mal, ~ssalan~da. Nao ha investimento adequado nas PoliCias braslI~ir~s - e isso s?m conta~ as m~rtes, v!o!entas de policlals todos os d,las. For~ ISSO, ha poliCIaIS corruptos, o
que perturba ainda maIs este quadro que desonra a
imagem do nosso País.
Passo a ler, para conhecimento do Plenário e do
Brasil, nota da Agência Estado, veiculada hoje às
15h45min, que diz:

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

"O brasileiro Adriano G., de 23 anos,
recebeu asilo político hoje nos Estados Unidos, em tempo recorde, depois de provar às
autoridades americanas que foi vítima de violência policial em Brasília. Adriano, ex-estudante de Direito da Universidade de Brasília, desembarcou na Flórida em 29 de maio,
alegando ter sido vítima de espancamento
por policiais no parque Sara Kubitscheck,
num incidente ocorrido em setembro do ano
passado. No processo, ele documentou que
teria pedido proteção à Promotoria Pública
do Distrito Federal, sem sucesso.
Trata-se de jovem de classe média, 'filho de um
empresário e de uma professora. A Promotoria disse
que a causa seria ganha, mas não se responsabilizaria por sua vida.
Esse jovem estudante universitário da Capital
do País teve de pedir asilo político nos Estados Unidos porque o Brasil continua sendo uma máquina de
fazer bandidos que sabem tomar medidas enérgicas.
Era o que tinha a lamentar.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)Concedo a palavra ao Deputado Rubens Bueno, que
dividirá o tempo destinado ao PPS com o Deputado
Ayrton Xerêz.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI""" e Srs. Deputados, os liberais andam bastante assanhados. Primeiro tomaram do PT a bandeira do salário mínimo de
100 dólares, ou seja, 180 reais, como se isso fosse a
salvação absoluta para quem ganha 151 reais. Depois, e em uníssono, passaram a defender com urgência
a aprovação de um Fundo de Pobreza. Um fundo que,
como todos os outros neste País, acabará carreando
mais dinheiro para os já endinheirados.
Quem não se lembra - e isto é apenas um
exemplo - de que o FGTS forneceu recursos para
que o finado Banco Nacional de Habitação financiasse palacetes de luxo por aí afora?
Comenta-se agora que, mesmo antes do recesso de fim de ano, será aprovado esse Fundo da Pobreza. Está certo, qualquer coisa que se faça em prol
dos excluídos será bem-vinda. Mas .uma coisa é uma
política pública, institucionalizada, como se fosse efetivamente uma questão de E~tado; outra bem diversa
é a esmola. Porque esse Fundo, Sr. Presidente, não
passa disso: uma esmola, e dessas q'ue em alguns
casos se chega até a refugar.
Vamos ver alguns nÚmeros. As projeções iniciais dizem-nos que a cada ano serão disponibilizados
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para o combate à pobreza recursos da ordem de 4 biIhões de reais. Façamos as contas. Em nosso País há
pelo menos 30 milhões de pessoas vivendo na mais
absoluta miséria. E se dividirmos os 4 bilhões de reais
por essa multidão de famintos vamos encontrar a fatia
de 11 reais por pessoa a cada mês. Admitindo-se que
a família média brasileira é composta de 4 cidadãos,
cada família iria receber mensalmente 50 reais, uma
terça parte do que hoje é o mínimo, e menos, muito
menos do que pretendiam os liberais, que seriam os
100 dólares.
Para que, portanto, iludir? Para que tanto alimentar esperanças que não se vão concretizar? A pobreza é mais que a fome. É,.antes de mais nada, a absoluta exclusão. E alguns outros dados comprovam o
que estamos dizendo.
Há no País 42 milhões de domicílios. Desses, 24
milhões não têm esgoto, 8 milhões não têm água encanada, e outros 8 milhões não contam com a coleta
diária de lixo. Dá para imaginar as condições sanitárias desses milhões e milhões de cidadãos? Dá, sim. E
se não se atacam essas causas, essas razões evidentes para que a miséria se torne absoluta, nada se
fará de objetivo contra a pobreza. Nem mesmo essa
esmolinha de nada que querem vestir de ouro com o
pomposo nome de Fundo da Pobreza.
Há falta de recursos, uma alegação que nossa
gente ouve, anos a fio, embora as ostentações de riqueza sigam existindo e ampliando-se Brasil afora.
Um exemplo: os lucros dos bancos, em meio de tanta
miséria, foram simplesmente astronômicos. Mas de
onde saímm os recursos para pagar, de 1994 a 1998,
195 bilhões de dólares de amortizações e juros da dívida externa? E para no ano passado enviar ao exterior mais de 7 bilhões de dólares como remessa de lucro? São esses os recursos amontoados pelo Governo quando assalta o bolso do contribuinte, são lucros
gerados por nosso homem que trabalha, já que rico é o que nos ensina a Receita Federal- não paga impostos e faz suas compras em Miami.
Não vamos mais estender-nos, Sr. Presidente.
Apenas nos causou espécie que num repente o liberalismo caboclo se lançasse com sofreguidão em defesa dos pobres, e entendemos que é melhor colocar
as coisas em pratos limpos. O liberal é defensor emérito das liberdades públicas fazendo qualquer tipo de
aliança, até mesmo com a social-democracia, para
que se tenha democracia política. É o que ocorre no
Brasil: há, sem dúvida nenhuma, liberdade para a cidadania. Mas, quando se trata de democracia social,
de igualdade, pelo menos de oportunidades, aí a cantilena é outra: igualdade, não; esmola, sim!
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E O Fundo de Pobreza, é impossível negar, não
passa disso: uma mísera esmola aos miseráveis bra~
sUeiros.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Concedo a palavra ao nobre Deputado Roberto Jefferson, para uma Comunicação de Liderança pelo
PTB. S.Exa. dispõe de três minutos.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB _ RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SI"" e Srs. Deputados, acabamos de receber do Líder
do Partido T~balhista Brasileiro na Assembléia Le~
gislativa do Amapá a informação que todos aguardávamos sobre a votação, hoje, do pedido de licença
com o afastamento do Governador do Amapá, Sr.
João Alberto Capiberibe, concedido por aquela
Assembléia.
Há, por parte do Governador, exercício fraudulento das contas e dos recursos do Estado. O Tribunal
de Contas condenou as contas do Governador, e a
Assembléia, acolhendo parecer dos Deputados Edinho Duarte, do PMDB, e Hildo dos Santos Fonseca,
do PDT, por maioria absoluta dos votos, de acordo
com a Lei nll 1.079. de 1950, concedeu acolhimento à
denúncia de irregularidades, com a suspensão por
180 dias do Governador.
Ao lado do Deputado Federal Eduardo Seabra
Presidente do PTB no Estado do Amapá, estamo~
acompanhando, além desse, dois graves processos
cuja decisão há três anos está sendo protelada e postergada no Tribunal Superior Eleitoral, porque poderiam levar ao impedimento o Governador CapiQeribe.
Queremos saudar efusivamente a maioria da
Assembléia Legislativa do Estado do Amapá, que
afastou o Governador, permitindo que, nesses 180
dias, a Vice~Governadora, que é do PT, possa levar
adiante o Governo e que o Governador afastado responda pelas irregularidades cometidas, principal~
mente no que toca aos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação _ FUNDEF.
Dessa maneira, portanto, Sr. Presidente, rendemos nossas homenagens à Assembléia Legislativa
do Amapá.
Ainda na semana passada, naquele Estado, vimos os violentos ataques do Governador tanto à
Assembléia quanto ao Tribunal de Justiça, e lembramos, inclusive, em discurso que proferimos na
Assembléia Legislativa do Amapá, que me concedeu
o uso da palavra, ensinamento de Rui Barbosa que
aprendi na minha escola: "O homem que não crê em
Deus e não crê na lei é um joguete dos seus próprios
instintos'.
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O Governador do Amapá tem sido um joguete dos
seus próprios instintos, porque, não crendo em Deus e
desrespeitando as instituições, os juízes, os desembargadores, os Deputados, sempre acusa todos de corru~
ção, e aquele que prega o caminho mais difícil repete o
fariseu, vivendo num mundo de esbórnia.
O resultado foi de 14 a 4. Dos 24 Deputados
Estaduais no Amapá, seis se abstiveram e apenas 4
votaram contra o parecer que suspende o Governador por 180 dias e acolhe as denúncias de irregularidade. Então, a maioria do povo, que nas ruas festeja e vi o povo festejando na rua a perspectiva do afastamento do Governador Capiberibe -, está consoante a
maioria da Assembléia Legislativa, que ouviu o clamor popular e acolheu a decisão do Tribunal de Contas da União.
•
É importante que comuniquemos a decisão ao
Plenário, porque lá a mídia está fechada, encegueirada.
As mais caras contas do Governo do Estado do Amapá
hoje são de publicidade, mídia e marketing. Nada vaza.
Trata-se de um Governo de silêncio. Nada passa das
fronte~ras do Amapá, porque a mídia não divulga. Dessa
maneira, aqueles que fazem a resistência democrática
e q~e sabem fazer o enfrentamento comemoram, corno
estão comemorando agora os Deputados Estaduais
junto com o povo do Amapá a soberana decisão que
afastou o Governador por 180 dias.
Era o comunicado que tinha a fazer na qualidade de Líder do PTB.
O SR. WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)Tem V. ExA a palavra.
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,... e
Srs. Deputados, de volta a esta Casa depois de um
período de eleição, só tenho que agradecer a Deus e
ao povo de Teresina pela votação obtida lá, cerca de
um terço dos votos, embora não tenhamos ido para o
segundo turno.
Sr. Presidente, S,... e Srs. Deputados, é lamentável que mais uma vez ocupe o espaço desta tribuna
para informar que das dez piores rodovias federais
existentes no País, quatro estão no Piauí e que no
Brasil tem aumentado o número de mortes nas rodovias federais. Basta abrir os jornais, ou ligar a televisão, ~u ouvir as emissoras de rádio para verificar que
os aCIdentes tornam~se cada-vez mais constantes.
O Poder Público precisa agir! Já alertamos as
autoridades e o Ministro dos Transportes cobrando
uma solução para as estradas que cortam o Piauí. O
Brasil precisa parar de empurrar seus problemas com
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a barriga, precisa parar de dar o famoso jeitinho - e a
Ano passado, durante audiência com o Ministro
operação tapa-buracos é um jeitinho que já foi incorde Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, da qual partiporado à nossa política de transportes - de fech~r ~s
cipei, S. Ex!! reconheceu que, com exceção da Bahia,
olhos para ce":tenas de ~ortes q~e ?correm d.la~lanão havia razões de ordem econômica que justificasmente no Bra~1I e~ funç~o das pesslmas condlçoes
sem o horário de verão na região Nordeste. Tanto isso
das estrad~s" Incl~lndo_ai outros fatores. .
é verdade que o Presidente da República resolveu ex, No ~!aUl, a sltuaçao da BR:4~7, que liga o E~tacluir Pernambuco do novo horário. E no Decreto Predo as regloes No~~ e Nordest~, e tao w~ve que ~a alsidencial nº 3.630 do último dia 13 de outubro Roraiguns meses mobilizou a sociedade civil organizada
,. ' ,
.
_'
do Município de Paulistana, como a Pastoral da Juma t~m~em fOI exCIUld? do horáno.de yerao. Pelo que·
ventude , o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e váritudo Indica, agora sera a vez do Plaul.
.
os Municípios circunvizinhos. Lá, eles realizaram paSurpreendi-me, este ano, com o decreto preslralisações nos trechos mais críticos, protestando condencial incluindo mais uma vez o Nordeste no novo
horário. Pergunto: se já existem estudos comprovantra as péssimas condiçõ,es e solicitando providências
do Poder Público.
do que não há economia nessa região, em função do
Outras rodovias que precisam de socorro são a
adiantamento de uma hora nos relógios, então por
BR-135, BR-343 e BR-316. Além de arrebatar vidas, a
que o Governo insiste em instituir o horário de verão
na maioria dos Estados nordestinos?
péssima situação das e,stradas provoca o encareci·
Informo aos senhores que, além do aumento no
mento dos produtos que chegam ao Piauí. E esse é
um problema de interesse nacional, pois as cargas
consumo de energia, onerando o orçamento dos moraque vão para o Norte e Nordeste passam pelas estradores e mesmo o das empresas o novo horário tem
provocado aumento de violência ~o Piauí, muito preodas piauienses e por aí também são escoados nossos produtos.
cupante para todos nós. Isso porque, durante o horário
Nós, das bancadas dos Estados do Piauí, Sade verão, as pessoas que moram longe saem de casa
hia, Maranhão, Ceará, Pará e Tocantins precisamos
ainda de madrugada, com o dia escuro, quase noite. E é
nos mobilizar e cobrar do Presidente da República
nesse horário, aproveitando o movimento de estudanprovidência urgente. Como se não bastasse estar entes e trabalhadores, que os malfeitores costumam agir,
tre os Estados mais pobres do País, o Piauí conta
já que lá o sol nasce apenas por volta das 5h.
c?m mais es!e agrav~n.te: o de possuir quatro das dez
E conforme pesquisas já realizadas, a mudança
piores rodOVias braSileiras.
de horário altera o relógio biológico do ser humano, proO piauiense merece respeito, como merecem
vocando distúrbios orgânicos em função de mudanças
respeito todos os cidadãos brasileiros, que estão canno horário do sono, da alimentação etc. Lembro também que no'Piauí não existe o consumo excessivo de
sados de ser tratados como cargas pesadas em estradas de péssima qualidade.
energia às 19h, considerado o horário de pico em muiOutro assunto, Sr. Presidente, SI""" e Srs. Deputos Estados. Além disso, a geração de energia no Piauí
tados.
pela CHESF Boa Esperança é três vezes superior à neOcupo o espaço desta tribuna para informar que
cessi~ade do Est~do. Por isso~ o pr~b~ma lá n~o é de
conseguimos sensibilizar o Governador Moraes de
geraçao de energia, mas de dlstnbUlçao, que nao será
resolvido com o horário de verão.
Souza para a exclusão do horário de verão no Piauí,
conforme noticia hoje a imprensa do meu Estado. SeAproveito este momento para abrir um parêntemana passada entreguei ao Governador ofício solicise e dizer que é preciso levar energia para as populatando seu apoio. para excluir o Piauí do novo horário.
ções mais pobres, para os bairros e vilarejos mais caE pelo que notwa a imprensa, a partir da zero hora de
rentes. Se temos energia de sobra, então por que não
quinta-feira o,tfurário no Piauí será acrescido de uma
investir em uma política mais justa e democrática de
hora. Então, fico muito feliz em saber que a "campadistribuição?
Mas, retornando ao horário de verão, aguardamos
nha" liderada pelo PT no Piauí tenha d~do certo.
Por segurança, também preparamos ação civil
a aprovação, pelo Senado Federal, do Projeto de Lei nQ
pública, na Procuradoria-Geral da República, contra o
4.229/98, de autoria do Deputado Márcio Fortes, que
horário de verão no Piauí, que não conta com o apoio
exclui as regiões Norte e Nordeste, com exceção da Bada população devido a uma série de problemas que o
hia, do horário de verão. O projeto estabelece o novo
mesmo provoca. Um deles é que, segundo estudos
horário apenas nos Estados do Rio Grande do Sul,
técnicos, o novo horário aumenta em 10% o consumo
Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Distrito Federal e Bahia.
de energia no Estado.
(
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Por todos os motivos já aqui expostos, é necessário que essa matéria seja regida e regulamentada por
uma legislação específica e não por decreto presidenciai, como vem ocorrendo. Estudos técnicos apontam que
o horário de verão no Nordeste aumenta em 5,02% o
consumo de energia. No Ceará e em Pernambuco, esse
índice é de 7,7% e 4.6%, respectivamente.
Por isso, para que outro~ Estados possam ser
também beneficiados com o horário normal, aguardamos a aprovação do projeto de lei no Senado que trata dessa matéria. Finalizo relembrando as palavras do
Ministro Rodolpho Tourinho, que disse não haver razões de ordem econômica que justifiquem a implantação do horário de verão na região Nordeste.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Concedo a palavra ao nobre Deputado José Antonio
Almeida, pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. S.Exa.
dividirá o tempo do Bloco com a nobre Deputada Vanessa Grazziotin.
a SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para também
me manifestar acerca do episódio há pouco mencionado pelo nobre Líder do PTB, Deputado Roberto
Jefferson. Minhas palavras, porém, têm sentido inteiramente inverso ao das palavras de S. EXª, que, datíssima vênia, distorceu a realidade dos fatos, principalmente a realidade processual do caso na Assembléia
Legislativa do Estado do Amapá.
O Governador João Alb:,rto Capiberibe res~onde a esse processo po~que nao escolheu o caminho
dos co~chavos, q~e mUlta~ v~zes acaba sendo o preÇ? pa~a se conq~lstar maionas parla~~ntares, e assim nao consegUiu aumentar sua malona na Assembléia Legislativa do Estado: Tem apoio de apenas 4
dos 24 Deputados EstaduaiS.
Em represália à sua conduta, a maioria iniciou
esse processo de ímpeachment, que o Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, suspendeu, uma
vez que estava sendo aplicada ao caso lei estadual,
embora a lei competente devesse ser a federal, a Lei
nº 1.079, que estabelece, assim como a Constituição,
que o ato de afastamento exige quorum qualificado
de dois terços, não de maioria absoluta.
Para chegar ao resultado de hoje momento em
que o Governador se encontra legal~ente afastado
do cargo, representando seu Estado no exterior, tendo a Vice-Governadora assumido o exercício do Govemo, a Assembléia Legislativa alterou seu Regimento Interno, permitindo que o projeto fosse aprovado
por maioria absoluta.
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Concedo um aparte ao meu Líder, Deputado
Alexandre Cardoso.
O Sr. Alexandre Cardoso - Deputado José Antanio Almeida, quero lembrar ao Plenário desta Câmara
que um dos documentos mais graves da política brasileira foi produzido no Amapá, quando o Presidente da
Assembléia Legislativa assumiu que praticou atos ilícitos, mandando reconhecer em cartório esse documento. Ora, não há, na história da política brasileira, documenta como esse. Sr. Presidente, a gravidade do fato
explica e desmonta qualquer ação contra o Governo do
Estado. Por quê? Porque o Governo acaba de obter importante vitória na Capital, com o apoio da população. A
própria CPI do Narcotráfico levantou questões importantes, e não entendemos até hoje por que a Polícia Faderal não prendeu o dono de um jornal local. Sr. Presidente, a vinda a Brasnia desse foragido da Justiça encheu o Estado do Amapá de outdoors, e a Polícia Faderal não prendeu o homem. Existe nessa ação clara intenção de desmotivar a Justiça. O documento produzido no Amapá é o mais grave documento surgido na pclítica brasileira dos últimos dez anos. Deputado José
Antonio, solidarizo-me com V. ExI Não temos de recanhecer o ato de alguém que muda, de forma inconstitucional, o Regimento Interno de uma Assembléia para
promover politicagem. Fica registrada nossa suspeição
quanto ao poder do narcotráfico do Amapá nessa matária. Era o que tinha a registrar.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Agradeço
ao Deputado Alexandre Cardoso a manifestação.
É evidente que é injurídico, inconstitucional e imoral
o procedimento da Assembléia Legislativa do Estado do
Amapá, que altera seu Regimento Interno num ato inter.
na corporis para atingir o Chefe de outro Poder, o Executivo Certamente medidas cabíveis serão tomadas no
sent;ck, de barrar ~ssa flagrante ilegalidade.
,
.
O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampalo)C:0~cedo a p~lavr? à nobre Deputada Vanessa GrazZIOtln, que utilizara o restante do tempo do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SI'""
e Srs. Deputados, companheiros e companheiras, registro neste momento o encontro de Ministros de Defesa dos países do continente americano aberto hoje,
às 11 h, na cidade. d~ Manaus. Estão reunidos aproximadamente 26 MInistros de Defesa.
Apesar de não constar da pauta oficial absolutamente nada sobre as discussões relativas ao problema vivido pela Colômbia, não temos dúvida nenhuma
de que esse tema dominará todo o encontro, por tra-
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tar-se de preocupação não só dos países vizinhos à
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)Colômbia, mas dos povos de todo o mundo.
Tem V. Exª a palavra.
Sr. Presidente, na opinião do Partido Comunista
O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela ordo Brasil, infelizmente, essa não é uma ação bondosa
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostados Estados Unidos da América do Norte na tentativa
ria de comunicar à Casa uma notícia triste para quem
de contribuir com os países latino-americanos, partidefende o patrimônio público e a participação do
cularmente com a Colômbia, no combate ao narcotráEstado no sistema financeiro. Hoje ocorreu a privatifico. O interesse do Governo norte-americano vai muização do Banco do Estado do Paraná to além disso.
BANESTADO, vendido para o Banco Itaú com ágio de
Recentemente, na Comissão da Amazônia e de
mais de 300%.
Desenvolvimento Regional da Câmara dos DeputaIsso revela que a definição de preço mínimo
dos, realizamos audiência pública para, de forma
para a privatização no Brasil, especialmente na quesaprofundada, discutir com representantes do Ministétão dos bancos, é extremamente questionável.
rio das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa
Com a privatização do Banestado, concentra-se
e do Ministério do Meio Ambiente questões relativas
ainda mais o sistema financeiro brasileiro e importanao Plano Colômbia.
te Estado do País, o Paraná, abre mão de um instru- _
Quais seriam os -reflexos desse Plano nos paímento fundamental de política econômica, de política
ses latino-americanos? Não há dúvida alguma de que
de crédito, especialmente do crédito rural e do crédito
o verdadeiro Plano Colômbia não é aquele que divula pequenas e médias empresas.
gam na imprensa internacional, aquele que ~everia
Portanto, é uma notícia lamentável a privatização
destinar grande parte de,:'eus re~u.rsos, aproxlmad~do Banestado, que tem sua história associada ao demente 80% deles, a açoes SOCiaiS, ao desenvolvlsenvolvimento do Paraná e se expandiu, com atuação
mento da produção na C~lômbia, à melh~ria da qualiimportante em São Paulo e em outros Estados do País.
dade de vida dos co!omblanos, em espe?l.al do~ camAo mesmo tempo, Sr. Presidente, quero comunipon:se,s. que es~a sendo posto em pratica ate ag~car à Casa uma notícia positiva. A Comissão de Cons~a nao e o lado social do plano, mas, sim:..sua face betituição e Justiça da Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo aprovou hoje por nove votos a zero _
IIca, o que nos traz p~of~~da ~reo:u~aça~..
Sabemos que na? e."usao, nao e del~n~ a crença
portanto, por unanimidade - inclusive com o voto dos
de que as gra~des PAotenclas d~ mundo, ~nnclpalmente
partidos que apóiam o Governo Federal, a realização
os Estados Umdos, tem ?bsessao, determinada vont~~e
de plebiscito sobre a privatização do Banespa.
eçar
pela ~eglao
Como sabemos, a privatização está marcada
de do~~nar nosso continente, a cor:n
A d
b
t
d f d'd . t
t'
amazonlca, que todos sabemos ser nca no que diZ res..,..
para o mes e novem ro e emos e en I o SIS ema 1.
peIto a recursos naturais e capacidade hldnca e minera/.
t
h .
'It
d Sa-o Paulo
_
, .
,
camen e que aja a consu a ao povo e
,
Nao Atem?s d~vlda nenh~ma de ~ue, por tras do
que, na verdade, foi quem construiu o Banespa ao longo do século XX. Nada mais justo, portanto, que os verPlano Colombla, eXiste o dese}~ amencano de m.anter
pres~nte sua,força, seu d~mlmo, sua hege~onla no
dadeiros donos desse banco possam decidir se esse
continente. E e forte a pressao dos Estados Umdos para
instrumento de crédito deve ser entregue à banca privada como foi o caso do Banco do Estado do Paraná.
que seja formado um exército multinacional em nossa
região. Até agora o Governo brasileiro soube resistir.
' P b .
. t
t d C . - d
.
ara enJzo os nove rn egran es a omlssao e
. .,
Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa de
.
Espero que, neste encontro qu~ s~ iniCia hOJe na
cidade de Ma~aus, o Governo brasJl~lro use de s~a
São Paulo que votaram pela realização do plebiscito,
força,. ?e sua lide ranJa no nosso con.trnente, par~ nao
que ainda depende de votação no plenário daquela
Assembléia. Mas, com certeza, até por essa votação
permItIr qualquer açao que venha fem a autonomIa de
todos os países.
,representativa, por ser uma Comissão importantíssique está em jogo. Sr. Presidente, é a nossa
ma e pelos Deputados escolhidos serem pessoas que
soberania, é a Amazônia brasileira, e o Governo brafalam quase semp~e pelos seus partidos, será aprovasileiro tem de ser firme para não permitir qualquer tipo
do no plenário esse plebiscito e, pela primeira vez, deide intervenção norte-americana, seja na Colômbia,
xaremos o povo decidir se quer privatizar o Banespa,
seja nos demais países do nosso continente.
se quer perder esse instrumento de crédito, se querer
O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
continuar a construir um sistema financeiro que tenha
peço a palavra pela ordem.
participação do setor privado e do setor público.

°

°
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O SR. RAFAEL GRECA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. RAFAEL GRECA (PFL - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na qualidade de Deputado da base do Governo mais votado no
Paraná, venho à tribuna comunicar que o Banco do
Estado do Paraná, fundado pelo então Presidente da
província Afonso Alves de Camargo em 1928, foi privatizado hoje por quatro vezes o valor arbitrado pelo
Banco Central. O leilão realizado na Bolsa de Valores
do Paraná foi considerado um êxito não só pelo grande valor de aporte da privatização, como também
pela seriedade com que foi realizado.
Comunico que o Governo do Paraná tem plena
consciência de que agora terá mais recursos para educação, saúde e segurança, em vez de ficar investindo
num modelo de banco estadual que pouco tinha a
acrescentar ao projeto de desenvolvimento do Estado.
O SR. EVANDRO MILHOMEN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)Tem V. Ex!! a palavra.
O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB - AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço a V. Ex!! que autorize a transcrição nos Anais da
Casa do documento Informações à Imprensa sobre o
golpe dado pela Assembléia Legislativa do Amapá no
Governo do Estado, tendo em vista a corrupção em que
está envolvida, corrupção esta baseada na mudança da
LDO para transformar o repasse da Assembléia de 2
milhões para 5 milhões de reais, não permitido pelo Governo Estadual por conta até da Lei de Responsabilidade Fiscal; corrupção envolvendo Deputados do narcotráfico, não permitida pela sociedade amapaense.
Sr. Presidente, não podemos permitir a quebra
da democracia instalada naquele Estado, garantida
pela eleição e pela reeleição do atual Governador e,
principalmente, pelas eleições municipais, que deixaram muitos com o gosto e as lágrimas da raiva da derrota. Não podemos permitir que o Amapá passe por
um constrangimento nacional por causa de uma dúzia de Deputados corruptos que não têm o mínimo de
compreensão da cidadania e da democracia vivenciada por este País, principalmente aqueles que defendem nesta Casa uma Assembléia sem critérios para
julgar ou cumprir a Constituição Federal, como foi feito na manhã de hoje. Aquela Casa Legislativa rasgou
a Constituição Federal para dar o golpe de afastamento do Governador mudando de dois terços para
metade mais um o quorum necessário para esse
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afastamento por meio de um requerimento do Deputado Hildo Fonseca.
Veja V. Ex!! a que ponto chegou o Estado do
Amapá.
Peço às autoridades federais que possamos fazer uma intervenção federal na Assembléia Legislativa daquele Estado, porque quem governa lá é a "narcomídia", é o narcotráfico, são aqueles que o defendem, são os maiores corruptos deste País.
Não podemos aceitar, de forma alguma, o que
se passa no Amapá. Pessoas estão-se utilizando daquele Estado apenas para o enriquecimento próprio
com a divisão do bolo dos recursos públicos, que é
produto do esforço de cada cidadão amapaense.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Governo do Estado do Amapá
Informações à Imprensa
Marcelo 16-10-00
Assembléia Legislativa não consegue votos
para afastar Capiberibe
A Assembléia Legislativa do Amapá não conseguiu os 213 de votos necessários para votar o afastamento do governador Capiberibe. Na sessão de hoje,
dia 17, apenas 14 deputados votaram a favor do relatório da Comissão Processante que apura suposto
uso irregular de recursos do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e Valorização do Magistério) no Estado. O relatório de
Edinho Duarte pedia o afastamento do Governador
Capiberibe por um prazo de 180 dias, para dar seqüência às investigações.
Cientes de que não teriam os 16 votos suficientes para conseguir o afastamento, os deputados
que fazem oposição ao Governo do Estado agrida
tentaram uma manobra, alterando o Regimento
Interno da Casa, de modo que o afastamento fosse
garantido por maioria simples, ou seja, apenas 13
votos. A alteração do regimento afronta a Constituição Federal, pela qual o afastamento de um governador só pode ser feito com 2/3 de aprovação do
Legislativo.
A manobra regimental é mais uma irregularidade, entre as muitas praticadas pela Assembléia
no processo de instalação e funcionamento da Comissão Processante. Diante das flagrantes ilegalidades existir no referido processo, o Governador
Capiberibe, que se encontra na França, participando da conferência Semana do Brasil ria França, organizada pelos governos brasileiro e francês, irá
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ignorar qualquer decisão emanada do Legislativo
em relação a essa questão do Funde'f. A governadora em exercício Dalva Figueiredo comunicou
esta posição à imprensa, em entrevista coletiva realizada hoje.
A PROG (Procuradoria Geral do Estado do
Amapá) já manifestou também sua avaliação sobre a denúncia investigada pela Assembléia Legislativa, afirmando que ela lastreia-se em denúncias
inverídicas, vazias, sem quaisquer indícios ou elementos de prova, mesmo porque elas inexistem e,
o que é mais grave, carregada de elevada motivação política e de exacerbada oposição ao governo".
Em documento preparado, para subsidiar
eventual ação judicial contra o Legislativo, a Prog
afirma que o Legislativo amapaense deu seqüência
aos trabalhos da Comissão Processante, a despeito desta já ter sido fulminada por decisão do STF
(Supremo Tribunal Federal). Sendo assim, argumenta a Prog, "a manutenção da Comissão Processante é mais uma indicação de afronta à autoridade
do STF de um lado e, de outro, uma clara demonstração da coação que ora se procura exercer perante um poder democraticamente constituído".
Em outro trecho, diz a representação: "(...) é necessário destacar que todo o processo de constrangimento que ora se abate sobre o Poder Executivo
Estadual se viabilizou em denúncia vazia de conteúdo
probatório, que buscou seu suposto amparo legal em
face de decisão adotada por auditores do Tribunal de
Contas do Estado do Amapá, que teriam encontrado
irregularidades na aplicação dos recursos do Fundef
no Estado do Amapá. Veja-se, que a denúncia não se
lastreia numa análise mais escorreita e definitiva da
Corte de Contas local, mas tão-somente em face de
uma avaliação preliminar formulada por alguns auditores do Tribunal de Contas Estadual, cuja presidente, Srª Margarete Salomão de Santana, encontra-se sob investigação da CPI federal do Narcotráfico, já tendo, inclusive, sido alvo de matéria
publicada no Jornal Nacional, no Fantástico, da
TV Globo, na revista Veja, entre outros".
Por sinal, o relatório em que a denúncia da
Assembléia Legislativa é apresentada já foi desqualificado pelo Pleno (conjunto dos conselheiros)
do TCE, que confirmou tratar-se de um documento
preliminar, Conclusivo e que não poderia, portanto,
servir como base da denúncia investigada pela
Assembléia Legislativa.

Sem fundamento
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Outro ponto fundamental da argumentação
da Prog é a demonstração de que o Legislativo baseou seu procedimentos no processo de instauração e funcionamento da Comissão Processante na
Lei Estadual 462/99, de 12 de agosto de 1999, que
foi revogada mediante a Lei 491/99, de 16 de dezembro de } 99~, e colocada em vig~ncia novamente,em ~ - de Junho de 2000, por m~lo do Decreto LegIslatIvo 005/00. Este decreto fOI, pr~mulgado
exatamente, para que os atos da Comlssao pudessem ser validados.
Todo o fundamento foi demolido pelo STF, que
acatou, por unanimidade, em decisão liminar, a
ADIN (Ação Direta de Incgnstitucionalidade) apresentada em nome do Governador Capiberibe. Além
das leis mencionadas, também foram suspensos
pelo Supremo o artigo 223 do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa e o artigo 120 da Constituição Estadual, por serem matéria de competência
exclusiva da União e terem sido aprovadas pelo legislador estadual.
Apesar dos argumentos emanados da Assembléia estadual, de que todos os atos da Comissão
Processante estariam baseados na Lei Federal nº
1.019, de 10 de abril de 1950, que define crimes de
responsabilidade dos governadores de Estado e regula o respectivo processo de julgamento dos mesmos, fica claro, pela análise dos autos produzidos
pelo Legislativo, que muitos dos procedimentos basearem-se mesmo na legislação estadual suspensa
pelo STF.
Para exemplificar, a Lei nQ 1.079 prescreve,
em seu artigo 19, que "recebida a denúncia, será
lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual
participem, observada á respectiva proporção, representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma.
Apenas em relação a este artigo, pode-se
perceber que a denúncia não chegou a ser recebida, como deveria, pelo presidente da Assembléia Legislativa, Fran Júnior. Recebida, aqui,
significa ser acatada, ser aceita em despacho
fundamentado. Em relação à denúncia, Fran Júnior limitou-se a emitir um despacho lacônico l
com o seguinte teor:
"Encaminhe-se à Secretaria Legislativa para
conhecimento ao Plenário (sic) e conseqüente
envio à Comissão Competente, nos termos regimentais". Após este despacho, a denúncia foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e
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Redação e não a uma comissão especialmente
eleita, como reza a Lei nº 1.079. Na verdade,
neste ponto. como em muitos outros, o procedimento adotado baseou-se no artigo 3, da Lei
Estadual nº 462. Exatamente aquela suspensa
pelo STF. Estes são apenas dois, dos muitos
pontos destacado ria r~pr:sent~9ão da Prog, d~monstrando que e CO~ISS~.o fOI Instalada e func~o~a com base na leglslaçao ~uspensa por de~lsao do Supremo. E estes equlvo~os ~rocessua!s
foram reglst.r!"dos ?m ata do le~lslatlvo, atraves
de observaÇoes feitas em sessao pelos deputados Eury Farias (PSB) e Randolfo Rodrigues
(PT).

tra a política econômica conduzida pelo Governo
de Fernando Henrique Cardoso. Os milhões de
votos dados aos candidatos do PT e do PPS foram a manifestação democrática e civilizada desse protesto, engasgado há tempos na garganta
da nossa população.
Os brasileiros não agüentam mais, Sr. Presidente, sfs e Srs. Deputados, tamanho arrocho salarial e financeiro. Desde a maxidesvalorização do real em relação ao dólar, promovida pelo Governo no final de 1998,
o nosso mercado interno já sofreu acentuada retração,
com reflexos nefastos na atividade da indústria e do comércio e, conseqüentemente, nos índices de desemprego.

Departamento de Comunicação Social - 17 de
outubro de 2000
O SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V. Exl! a palavra.

Pesquisa realizada pelo D'epartamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE, sobre o primeiro ano subseqüente
à mudança cambial revela que, no final de 1999,
o desemprego era cerca de 11 % maior do que no
ano anterior.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB _
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, a grande vencedora
do primeiro turno dessas eleições foi a democracia brasileira. Os 92 milhões de eleitores brasileíros que compareceram às urnas para votar em
prefeitos e vereadores de 5.559 municípios demonstraram, acima de tudo, dispor de elevado
grau de sabedoria e de maturidade política.
Todos sabíamos que a enorme impopularidade do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
fruto de sua equivocada política econômica, retletir-se-ia no resultado das urnas. O Planalto tentou, desesperadamente, reverter esse previsível
desastre eleitoral. Utilizou-se até do conhecido
expediente de transferir, às vésperas do pleito,
fartos recursos federais aos Municípios governados por quadros do PSDB.
Felizmente, dessa vez, o eleitorado brasileiro não
se deixou iludir pela pirotecnia tucana. A confiança depositada pelos brasileiros no Presidente Fernanda Henrique Cardoso, na ocasião de sua reeleição foi cruelmente traída por uma política econômica subserviente aos ditames do Fundo Monetá·
rio Internacional e insensível às mais básicas de·
mandas da população brasileira.

O estudo mostra ainda que a renda e o poder
de compra da população haviam caído, e que apenas 31 % das categorias com data-base entre agosto e dezembro haviam conseguido recompor os
seus salários, contra um percentual de 60,9% verificado no ano anterior.

Mais do que uma repentina e inusitada em·
patia dos brasileiros com os representantes do
PT e do PPS, o resultado do primeiro turno dessas eleições representa eloqüente protesto con-

Esses são dados que não deixam dúvidas.
Por trás cje uma sedutora retórica em defesa da
justiça social escondem-se os verdadeiros compromissos do Presidente Fernando Henrique Cardoso - talvez o mais fiel e competente embaixador do sistema financeiro internacional no comando de uma nação.
Foi com enorme satisfação, portanto, que acompanhamos o repúdio a este Governo, manifestado pelas
umas. Somos uma das maiores economias do mundo.
Está na hora de conseguirmos fazer com que as fantásticas riquezas aqui produzidas traduzam-se em indicadores sociais minimamente aceitáveis para a população
brasileira.
Parece que o povo brasileiro, finalmente, cameçou a tomar consciência dessa trágica realidade
e da enorme responsabilidade que tem na mudança
do curso da nossa História.
O eleitorado brasileiro não sabe se-o -PT e o
PPS honrarão seus compromissos eleitorais.
Sabe, no entanto, que não pode mais acreditar
nas belas palavras do PSDB e aposta na esperança de ver um novo estilo de administração pública
ser implementado no País.
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Ainda que essa esperança não se concretize,
o eleitor está no caminho certo e saberá encontrar
representantes à altura daquele que é o grande
sonho nacional - transformar o nosso País numa
nação mais justa.
Passo a abordar outro assunto Sr. Presiden,
te.
O Instituto Histórico e Geográfico de Goiás
está acolhendo em seu quadro de membros efetivos o Prof. Jerônimo Geraldo Queiroz, catedrático ilustre da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás e consagrado homem de letras, além de poeta, romancista e historiador.
Em solenidade da qual participaram figuras
de maior expressão da intelectualidade goiana,
políticos e representantes de várias classes sociais, o novo titular de uma das cadeiras do tradicional sodalício foi justa e merecidamente homenageado, por se tratar, em verdade, de uma das
mais consagradas personalidades culturais do
meu Estado natal.
Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, com passagem em
outras instituições de ensino superior, o Prot. Jerônimo Geraldo Queiroz é autor de vasta bibliografia, entre as quais se destacam obras jurídicas
do maior relevo. Em incursões pela processualística, alimentado pelas lições dos veneráveis Carnelutti e Calamandrei, tem publicado judiciosos
ensaios sobre a matéria, todos recebidos com
elogiosas referências pela crítica especializada.
Nessa qualidade ainda, em diversas ocasiões,
participa de bancas examinadoras de concursos
para a docência jurídica em estabelecimentos públicos e privados da re.de universitária brasileira.
Dono de erudita cultura, é um renomado conferencista, solicitado aqui e alhures para falar em
auditórios de nossa comunidade acadêmica, orador de grandes recursos e de palavra fácil brotando com natural fluência em articuladas referências de natureza filosófico-social. Reitor da Universidade Federal de Goiás ao início de suas atividades, função que exerceu com brilho e eficiência, coube-lhe a tarefa de ampliar o número de
suas unidades com instalações adequadas e
equipamento moderno destinado às áreas de
ciência e de tecnologia.
O Instituto Histórico e Geográfico de Goiás
é uma casa de cultura fundada pelo Prof. Colemar Natal e Silva, considerado como o patriarca
das entidades culturais do meu Estado, e que foi
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o primeiro reitor da nossa Universidade Federal.
Hoje é presidido pelo acadêmico José Mendonça Teles, um de nossos melhores historiadores e
homem de letras, que se vem dedicando, há muitos anos, ao estudo das raízes de onde surgiram as pilastras básicas da formação do povo
goiano. Sua administração no sodalício tem sido
bastante dinâmica e por isso vem merecendo a
confiança e o respeito dos intelectuais seus
compatrícios.
Aproveito este breve instante, Sr. Presidente, para congratular-me com o Prof. Jerônimo
Geraldo Queiroz por seu ingresso no Instituto
Histórico e Geográfico de Goiás. Que o fato fique inscrito nas páginas de nossos Anais parlamentares, à vista do que, em verdade, representa para a intelectualidade do meu Estado natal e
por se tratar de um mestre de alto coturno, de
proclamada erudição, de renomada docência jurídica e de um advogado de militância forense
louvada por todos os seus confrades. Por haver
recebido tal honraria justíssima e digna de aplauso, faço desta tribuna o elogio muito sincero à
atividade do eminente mestre do Direito, que é
venerado e respeito por toda a comunidade acadêmica do meu Estado de Goiás.
Em terceiro lugar, quero dizer, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, que a Academia Goiana de Letras elegeu o jornalista Hélio Rocha para
a cadeira nº 7, vaga com o falecimento de Benedicto Silva, ex-Diretor da Fundação Getúlio Vargas e principal editor do Correio da Unesco no
Brasil, editorialista e articulista de O Popular, que
se edita na minha cidade de Goiânia.
Foi um pleito memorável, no qual se apresentaram dois concorrentes. Um deles o economista e
professor universitário Luiz Estevam, que se doutorou pela Universidade de Campinas, autor de vários
livros, incursionando pelo campo da história, do romance e da análise econômica.

o jornalista Hélio Rocha publicou recentemente o livro intitulado "Os inquilinos da Casa Verde". É um relato histórico de todos quantos governaram Goiás nos últimos anos e tiveram residência no Palácio das Esmeraldas. Esse livro foi muito bem acolhido pela Cf ftica e recebeu excelente
aceitação da comunidade acadêmica de Goiás,
por se tratar, ainda mais, de um breve ensaio biográfico, político e social d3 realidade estadual a
partir da década de 30, com Q triunfo da Aliança
Liberal e a chegada. de Pedro Ludovico ao Poder.
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O novo acadêmico é filho do poeta Benedito
Odilon Rocha, nascido em Corumbá de Goiás, conterrâneo de José J. Veiga e Bernardo Élis, ambos já
falecidos e que foram luminares da literatura nacio~
nal, sendo o segundo membro da Academia Brasileira de Letras. Além do mais, foi ele um homem de.
imprensa que trabalhou nos principais jornais do
Brasil Central, sempre divulgando as potencialida~
des naturais do chão natal, sobretudo as de sua região. Pouco antes de falecer, publicou "Cinqüenta
Anos de Poesia", reunindo num só volume as suas
melhores produções poéticas, quase todas de inspiração bucólica e extremamente impregnadas de
profundo sentimento lírico.
Militando há cerca de três décadas no jornalismo goiano, depois de ter freqüentado vários cursos
de especialização universitária e as redações de
importantes órgãos da nossa grande imprensa, HéIio Rocha se destacou como editorialista de O Pop~lar e artjculis~a de ~resença quas~ diá~a nas páglnas desse antigo veiculo de comumcaçao do meu
Estado.
Trata-se de um homem de cultura versado na Ii~
teratura dos clássicos e leitor dos cientistas políticos
que fazem escola no universo acadêmico. Suas análi~
ses têm merecido a atenção dos que exercitam cons~
tante atividade na vida pública de Goiás, sempre assentadas em premissas lógicas que fundamentam pre.
cisas conclusões a respeito dos episódios que se registram nesse setor.
O pleito, oconido na Academia Goiana de Letras,
despertou o melhor interesse dos meios culturais
de minha cidade natal, dado o alto coturno dos
dois candidatos que dele participaram. O concorrente de Hélio Rocha é também uma personalidade de relevo, humanista, estudioso de nossos
problemas econômicos, de vocação para a paciente pesquisa histórica, romancista, cientista social e professor de renome no magistério univer~
sitário. Como o vencedor do pleito, Luiz Estevam
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tem sido alvo do respeito e da admiração da intelectualidade de Goiás, cidadão de irrepreensível
conduta na sociedade e dono de apuradas virtudes pessoais.
Está de parabéns a Academia Goiana de Letras ao decidir acolher, no seu quadro de ilustres homens de cultura e de pensamento, o jornalista Hélio
Rocha, profissional de militância efetiva na imprensa, lúcido, coerente, íntegro. Por isso mesmo trago
essa informação ao conhecimento da Câmara Federal em homenagem ao seu talento, à cultura de que
é portador e, como é óbvio, ao jornalismo de Goiás
e do Brasil.
Era o ue tinha a dizer
q
.
. O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr.
PresIdente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
-Tem V. ExI a palavra.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresento requerimento ao Ministro da Saúde
no sentido de garantir a obrigatoriedade da ampliação
do quadro de profissionais do Programa Saúde da Famma, que hoje é constituído basicamente por médicos
e agentes comunitários de saúde. Sentimos necessidade dessa ampliação para garantir maior eficácia do programa, até porque observamos os melhores indicadores de saúde graças ao trabalho do Programa Saúde
da Famnia.
Estamos propondo a ampliação para os far~
macêuticos, a fim de garantir, acima de tudo, melhor ação na área de medicamentos, assim como
também para os odontólogos e assistentes sociais.

VIII- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Comparecem mais os Srs.:

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

Quarta-feira 18 51031

Bloco

RORAIMA
Luciano Castro
Presentes de Roraima : 1

PFL

AMAPÁ
Antonio Feijêo
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos
Presentes de Amapá : 4

PST
PSB
PSOB
PFL

PMDBIPST/PTN
PSB/PCDOB

PARÁ
Babá
Elclone Barbalho
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Raimundo Santos
Renildo Leal
Zenaldo Coutinho

PT
PMDB

por

PMDB
PMOB
PTS
PSOB
PFL
PTB
PSOB

Presentes de Pará : 10
AMAZONAS
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Presentes de Amazonas : 2

PFL
PFL

RONDONIA
Eurípedes Miranda
Expedito Júnior
Marinha Raupp
Oscar Andrade
Presentes de Rondonla : 4

por
PFL
PSDB
PFL

PMDB/PSTIPTN
PMOB/PST/PTN
PMOB/PST/PTN
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Bloco

ACRE

Mârclo Blttar
Nilson Mourik>
Sérgio Barros
Zila Bezerra

PPS
PT
PSDB
PFL

Presentu dI Acre : 4
TOCANTINS

Paulo Mourão

PSDB

P.....n... de Tocantins : 1
MARANHÃO

Albérico Filho
Eliseu Moura
Mauro F8C1Jry
Paulo Marinho
Pedro Novais
Roberto Rocha
Presentes de Maranhão : 6

PMDB
PPB
PFL
PFL
PMDB
PSDB

PMDBIPST/PTN

PMDB
PSDB
PSDB

PMDB/PSTJPTN

PMDB/PST/PTN

cEARÁ

Aniba\ Gomes

Amon Bezerra
Chiquinho Feitosa
José Pimentel
Mauro Benevides

PT

PMDB

PMDB/PST/PTN

Presen18a de Cearã : 5
PlAui

Ciro Nogueira
Gesslvaldo lsaias
Mussa Demes
Paes landim

Welllngton Dias

PFL
PMDB
PFL
PFL
PT

PMDB/PSTIPTN

Prelentes de Piauí : 5

RIO GRANDE DO NORTE
Lavoisier Maia

Múcio Sá

PFL
PMDB

PMDBJPST/PTN

PrnentM de Rio Grande do Norte : 2
PARAfBA

Annando Abnio
Damilo Feilclano
Domlcl8no Cabral
Enivaldo Rlbeiro

PMDB
PMDB
PMOB
PPB

PMDBIPST/PTN
PMDBlPST/PTN
PMDBlPST/PTN

Prneniaa de Parafba : 4

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo
Armando Monteiro
José Mendonça Bezerra
José Mt:rcio Monteiro
Pedro Corrêa
SSlatlel Carvalho
PI'8IIIHltM de Pernambuco : 6

PFL
PMDB
PFL
PFL
PPB
PMDB

PMDBIPST/PTN

PMDB/PST/PTN
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Bloco

ALAGOAS

Augusto Farias

PPB

Presentes de Alagoas : 1
BAHIA

Haroldo Lima
Jaques Wagner
Joêo Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Lourenço
Paulo Braga
Reginaldo Germano
Presentes de Bahia : 8

PCdoB
PT
PSOB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL

PSB/PCOOB

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada
Cleuber Carneiro
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Ibrahim Abi-Ackel
José Militão
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Nilmário Miranda
Roberto Brant
Romeu Queiroz
Sérgio Miranda
Si/as Brasileiro
Tilden Santiago
Virgílio Guimarêes
Vittorlo Medioli
Zezé Perrella
Presentes de Minas Gerais: 19

PSD8
PFL
PSDB
PPB
PMOB
PMDB
PPB
PSOB
PMDB
PT
PT
PFL
PSDB
PCdoB
PMDB

PT
PT
PSDB
PFL

ESplRITO SANTO

João Coser
Marcus Vicente
Presentes de Esprrito Santo : 2

PT
PSOB

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN

PSB/PCDOB
PMDB/PST/PTN

51034 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUrADOS

Partido

RIO DE JANEIRO
Alclone Athayde
Aldlr Cabral
Alexandre Cardoso
A1merinda de Carvalho
Ayrton Xerêz

Carlos Santana
Camélia Ribeiro
Coronel Garcia
Eduardo Paes
Eurico Mll1ilnda
Femando Gonçalves
Itamar Serpa
João Mendes,
Jorge Blttar
JorgeWil80n
Laura Carneiro
Luis Eduardo
Mattos Nascimento
Roberto Jefferson
Vivaldo Barbosa

PPB
PSOB
PSB
PFL
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Bloco

PSB/PCDOB

PPS
PT
POT
PSOB
PTB
PPB
PTB
PSOB
PMDB
PT
PMDB
PFL
PST
PST
PTB
POT

PMOB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMD8/PST/PTN

Prese. . . de Rio de Janeiro : 20

SAOPAULO
Alberto GoIdman
Alberto MourêO
Aldo Rebelo
AJoIzio Mercadante
AngeJa Guadagnin
Antonio Pafocci
Bispo Wanderval
celso Giglio
Chico S8rde11I

Duilia Pisaneschi
Eduardo Jorge
Fernando Zuppo
JoAoPaulo
José de Abreu
José Machado
Lamartlne Posslla
Luiz Antonio Fleury
Milton Montl
Paulo Kobeyashi
Ricardo Berzoini
Silvio Torres
VadãoGomes
Valdemar Costa Neto
Wagner Salustiano
Zulaiê Cobra

PSOB
PMOB
PCdoB
PT
PT
PT
PL.
PTB

PFL

PTN
PT

PMDB/PST/PTN

PMOB

PMDB/PST/PTN

PTB
PMOB

PMDB/PST/PTN

PSDB
PT
PSOB

PPB
PL
PPB
PSOB

MATO GROSSO

Munlo Domingos

P....ntas de Mato Grosso : 2

PUPSL

PTB
PT
POT
PT

P....ntea de Sio Paulo : 25

Osvaldo Sobrinho

PMOB/PST/PTN
PSB/PCOOB

PTS
PTB

PUPSL
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Partido

Bloco

PCdoB
PT

PSB/PCDOB

PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PPB
PMDB

PMDB/PST/PTN

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Pedro Celso
Presentes de Disttito Federal ; 2
GoIÁs

Geovan Freitas
Jovair Arantes
Luiz Bittencourt
Pedro Canedo
Roberto Balestra
Zé Gomes da Rocha

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN

Presentes de Goiás : 6
MATO GROSSO DO SUL
João Grandão
Pedro Pedrossian
Presentes de Mata Grosso do Sul : 2

PT
PFL

PARANÁ

Alex Canziani
DUceu Sperafico
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Max Rosenmann
Odflio Ba!binotti
Osmar Serraglio
Rafael Greca
Renato Silva
Ricardo Barros

PSDB
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PPB

PMDB/PST/PTN
PMDBlPST/PTN
PMDBIPST/PTN

Presentes de Paraná : 10
SANTA CATARINA

Gervásio Silva
João Matos

PFL
PMDB

PMDB/PST/PTN

Presentes de Santa Cat~ri~a : 2
RIO GRANDE DO 5Y"!=
Darcfsio Perondi
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Luiz Mainardi
Pompeo de Mattos
Presentes de Rio Grande do Sul : 5

PMDB
PMDB
PT
PT
POT

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN

--
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Partido

Bloco

Moisés Lipnik

PL

PUPSL

Total de Ausentes: 1
PARA
Anivaldo Vale

PSDB

Deusdeth Pantoja

PFL

Nicias Ribeiro

PSDB

Valdir Ganzer

PT

Vic Pires Franco
Total de Ausert_: 5
AMAZONAS
Arthur Virgflio

PFL

PSOB

Átila Lins

PFL

Luiz Fernando

PPB

SlIas Câmara

PTB

RORAIMA

Total de Ausentas: 4
RONDONIA
NlIton Capixaba

PTB

Sérgio Carvalho

PSOS

Total de Ausentes: 2
TOCANTINS
Darci Coelho

PFL

Freire Júnior

PMOB

Total de Auaent88: 2
MARANHÃO
Francisco Coelho

PFL

João Castelo

PSOB

José Antonio Almeida

PSB

Nice Lobao

PFL

Total de Ausent88: 4

PMOB/PST/PTN

PSBlPCDOB
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Bloco

cEARÁ

Antonio Cambraia

PSDB

Eun(cio Oliveira

PMDB

PMDB/PST/PTN

Inácio Arruda

PedaB

PSB/PCDOB

Nelson Otoch

PSDB

Roberto Pessoa

PFL

Rommel Feij6

PSDB

Sérgio Novais

PSB

Total de Ausentes: 7
PIAUr
Heráclito Fortes

PFL

PSBIPCOOB

Total de Ause"es: 1
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina

PMDB

PMDBlPST/PTN

PMDB

PMDBlPST/PTN

Laire Rosado

PMDB

PMDBlPSTIPTN

Ney Lopes
Total de Ausentes: 4
PARAfBA
Efraim Morais

PFL

Inaldo Leitão

PSDB

Marcondes Gadelha

PFL

Ricardo Rique

PSDB

Total de Ausentes: 4PERNAMBUCO
Fernando Ferro

PT

JoêoColaço

PMDB

PMDB/PSTIPTN

José Chaves

PMDB

PMDBlPSTIPTN

Luciano Bivar

PSL

PLlPSL

Marcos ~e Jesus

PSDB

Osvaldo Coelho

PFL

Pedro Eugênio

PPS

. Henrique Eduardo Alves

PFL

Sérgio Guerra

PSDB

severino Cavalcanti

PPB

Total de Ausentes: 9
ALAGOAS
Givaldo Carimbão

PSB

José Thomaz NonO

PFL

Luiz Dantas

PRTB

Olavo Calheiros

PMDB

Regis Cavalcante
Total de Ausentes: 5

PPS

PSB/PCDOB

PMDB/PST/PTN

51038 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
Partido

SERGIPE
Adelson Ribeiro

PSC

Cleonênclo Fonseca

PPB

Pedro Valaderes
Totalct. A&...m-: 3

PSB
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Bloco

PSB/PCDOB

BAHIA

AroIdo Cedraz

PFL

Geddel VJeIm Urna

PMDB

Gerson GabrIeIll

PFL

JalroAzi

PFL

José C8r10I Aleluia

PFL

José Ronaldo

PFL

Jutahy Junior

PSDB

Leur Lamento

PFL

Nelson PeJlegrino

PT

Nilo Coelho

PSDB

RoIsnd l8Ytgne

PFL

Uralcino Queiroz

PFL

Waldir Pires

PT

Yvonnton Gonçalves

PPB

Totaldl~:

PMDB/PSTIPTN

14

MINAS GERAIS
Aécio NeveI

PSOB

Maria Elvira

PMDB

PMDBlPST/PTN

Mário de Oliveira

PMDB

PMDB/PSTIPTN

OdetmoLeIo

PPB

OsmAnio Pereira

PMDB

Paulo Delgado

PT

Saraiva Felipe

PMOB

PMOBIPSTIPTN

Wilson Cunha

PL

PLlPSL

bife Rezende

PMOB

PMOBlPSTIPTN

PMDBlPST/PTN

TotII di AuuIt.: 9
ESplRITO SANTO

AIolzlo Santos
Feu Rola

PSOB

MagnoMatta

PTB

Rita camata

PMOB

TotaIdI~:

PSOB

PMDBJPST/PTN

4

RIO DE JANEIRO
Alexandre S8ntos

PSDS

Franciaco Silva

PST

PMOBJPST/PTN
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Partido
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RIO DE JANEIRO
Marcio Fortes

PSDB

Paulo Baltazar

PSB

RocIrlgo Maia
Total de Ausentes: 5
SAOPAULO

PTB

Ary Kara

PPB

Celso Russomanno

PPB

Clovis Volpi

PSDB

Cunha Bueno

PPB

Dr. Evilásio

PSB

Edinho Araújo

PPS

Iara Bernardi

PT

Jair Meneguelli

PT

João Herrmann Neto

PPS

Jorge Tadeu Mudalen

PMDB

José Dirceu

PT

Medeiros

PFL

Nelo Rodolfo

PMDB

Nelson Marquezelli

PTB

Paulo Lima

PMDB

Robson Tuma

PFL

Teima de Souza
Total de Ausentes: 17
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga

PT

Geral90 Magela
Total de Ausentes: 2
GOIÃS

PT

~

PMDB

Euler Morais

PMDB

Juquinha

PSDB

Lúcia Vânia

PSDB

Nair Xavier Lobo

PMDB

Ronaldo Caiado

PFL

Total de Ausentes: 5
MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira

PT

Flávio Derzi
Total de Ausentes: 2
PARANÁ

PMDB

Abelardo Lupion

PFL

,1

F1ávioAms

PSDB

Quarta-feira 18 51039
Bloco

PSBlPCDOB

.,PSB/PCDOB

PMDBIPSTIPTN

PMDBlPST/PTN
PMDBIPSTIPTN

PMDBlPST/PTN

PMDBIPST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDBlPST/PTN
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PARANÁ

Luciano Pizzatto

PFL

Oliveira Filho

PSOB

Padre Roque

PT

Werner Wanderer

PFL
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Bloco

Total de Ausentes: 6
SANTA CATARINA

Renato Vianna

PMDB

PMOB/PSTIPTN

Total de Ausentse: 1
RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares

POT

Augusto Nardas

PPB

Fernando Marran!

PT

Fettar Júnior

PPB

Júlio Redecker

PPB

Marcos RoIim

PT

Nelson Proença

PMOB

Roberto Argenta

PHS

Total de Ausentu: 8

PMOB/PST/PTN
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Encerro a sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia 18 às 14 horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA

Relator apresentou complementação de voto (Relator:
Sr. Robson Tuma).

URG~NCIA

prazo: 09/10/00.
URGêNCIA
(Artigo ·155 do Regimento Interno)
(Artigo 64, § 211 da Constituição Federal,
204, I, do Regimento Interno)

ele art.

DII~usdo

1

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

NIl 9-A, DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
Complementar f.ll! 9, de 1999, que dispõe sobre as
normas gerais para a Instituição de regime de
previqência complementar pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municrpios;
tendo parecer da Comissão Especial pela
constitucionalidade, jurldlcldade, boa técnica
leglsl~tlva, adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, com substitutivo. O

Re.bertura da Discusslo
2
PROJETO DE LEI N2 3.491-c, DE 1993
(DO-SENADO FEDERAL)
Reabertura da.discussão, em turno lÍnlco, do Projeto
de Lei nll 3.491;-A, de 1993, que dispõe sobre o
exercício da profissão de oceanógrafo e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, em
audiência, pela aprovação, com emendas (Relator: Sr.
Fábio Feldmann); da Comissão de Trabalho, de'
Administração e Serviço Público, pela aprovação, com.
adoção d~s emendas da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio AmbIente e Minorias (Relator: Sr.
Carlos Alberto Campista); e da Comissão de·
Constituição e Justiça e de Redação, pela.
constitucionalidade, Juridicidade e técnica legislativa
deste, a das emendas da Comisslo de Defesa do'
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, com·
subemenda a de n2 6 (Relator: Sr. Osvaldo Melo).
PARECERES À EMENDA DE PLENÁRIO: das
Comissões: de Defesa do Consumidor, Melo Amblentee Minorias, pela aprovação (Relator: Sr. José Machado)j_
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação {Relator: Sr. B. Sá); e de Constituição e'
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,juridiQidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Ciro
Nogueira).
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Dfscussio

3
PROJETO DE LEI NII 3.115-B, DE 1997
(DO SR. LUIZ CARLOS HAULY)
Discussão, em turno único, do Projeto de lei nll
3.115-A, de 1997 que modifica o artigo 15 da Lei
nll 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe
sobre as sociedades por ações; tendo pareceres
das COmissões: de Economia, Indústria e
Comércio pela aprovação deste e dos Projetos de
Lei 3.519/97 e 1000199, apensados, com
Substitutivo; pela aprovaçAo das emendas de n"s
15, 16, 17, 19 a 22, 36, 41. 42 e 46; pela
aprovação parcial das emendas deJJ~ 08. 37, 38
e 40; e rejeição das emendas de n!ls 01 a 07, 09.
14, 18,23 a 35, 39, 43 a 45 e 47, apresentadas
aos substitutivo, com complementação de voto
(Relator: Sr. Emerson Kapaz); de Finanças e
Tributação pela nlo implicação deste, dos de n!ls
3.519/97 e 1.000199, apensados, do Substitutivo
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
das emendas de nla 1 a 130 apresentadas às
proposições e das emendas de nl! 1 a 49
apresentadas ao Substitutivo, em aumento ou
diminuição da reoelta ou da despesa públiCas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação deste, dos de nO 3.519197 e 1.000199,
apensados, das emendas de nOs 21, 22, 50, 68, 75
e 83 e das emendas de nlls 13, 35 e 48,
apresentadas ao SOOstltutivo; pela aprovação
parcial das emendas de nlls 04, 07, 08, 11, 12, 13,
23, 24; 25, 26, 33, 36, 42, 43, 48, 49, 55, 56, 71,
72,77,86,89,95, 102, 104, 107, 111, 112, 114,
116,117,118,119,121,122 e 130, e das
emendas de oi 7 e 8 apresentadas ao SubstItutiVo;
e pela rejeição das emendas de nlls 01, 02, 03, 05,
06,09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,27, 28, 29,
30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,44,45, 46,
47,51,52, 53, 54,57,58,59,60,61,62, 63, 64,
65, B6, 67, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82,
84, 85, 87, 88, 90, 91,92, 93, 94, 96, 97. 98, 99,
100, 101, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 115,
120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, e 129, e das
emendas apresentadas ao Substitutivo de nlls 1 a
6,9 a 12, 14 a 34,36 a 47, e 49; com Substitutivo.
e complementação de voto (Relator: Sr. AntOnio
Kandlr). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.
Tendo apensados os PLs: 3.519/97 e 1.000199.

ª.

4
PROJETO DE LEI Nll 1.428-8, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno oolco, do Projeto de Lei nll
1.428-A, de 1999, que altera dispositivos da Lei nll
9.503, de 23 de setembro de 1997- Código de Trânsito;
tendo pareceres das Comissões: de" -Viação e
TMnsportes p~a aprovação, com" Substitutivo, cofttra o
voto do Deputado Wellington Dias (Relator: Sr. Alberto
Mourão); e de Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
deste e do Substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes (Relator: Sr. Inaldo Leitão).
Tendo apensados os Projetos de Lei nlls: 2.168199,
2.378/00 e 3.543/00.

5
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
/ NQ 242-À, DE 199B
(DO SENAOO FEDE;RALY
Discussão, em turno único, do '"Projeto 'de Lei
Complementar nll 242, de 1998. que: autoriza o Poder
Executivo a criar a . Regiãó Integrada '. de
Desenvolvimento da GraÁde Tefesina e Instituir', o
Programa Especial de Desenvolvimento da Grande
Teresina e dá·outras provld~nciás; tendo pareceres das\
Comissões: de Desenvolvirilen'o Urbano e Interior pela
aprovação (Relator: Sr. IPe<tro Fernandes); e de
I

Finanças e Tributação, pela adequação financeir~, é

orçamentária e, no mérito; pela aprovaÇão (Relator:' Sr.
Felix Mendonça): Pendente de parecerda ComIssão de
Constituição e JU9ti~a e de Aed~cã~.
6
PROJETODELEIN"3.879-A,DE1993

(DOS SRB. PAULO ROCHA E ALOIZIO
MERCADANTE)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nll
3.879, de 1993, que altera dispositivbs da Lei nSl 7.998,
de 11 de Janeiro de 1990, para ampliar o perfodo de
concessão do seguro-desemprego e reduzir o tempo de
exercfclo de atlvldade necessário para obtê-lo.
Pendente de pareceres das Comissões: de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de RedaçAo.
Tendo apensado os de n~ 656/95, 1.064/95, 1.445196,
2.017196, 2.094196, 2.287/96, 2.406196. 2.502196,
3.941197, 4.4B8I9B, 182/99, 1.041/99, 1.136/99,
2.681/00,2.688100,2.732/00,3.132/00 e 3.5~O/OO.
.
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7
PROJETO DE LEI NS! 2.1 09 A, DE 1999
(DO SR. AVRTON XEREZ)
DiscuSSão, em turno único, do Projeto de Lei n2
2.109, de 1999, que dispõe sobre a constituição de
patrimônio de afetação nas incorpora~
Imobiliárias, de que-'trata a Lei 4.591, de 16"Cfe
dezembro de '1'964. PenaeRté de 'pareceres das'
Comissões: de Defesa do Consumidor, Melo
Ambiente e Minorias; e de Constituição e Justiça e
de Redação.
Tendo apensado o Projeto de lei n~ 3.455/2000.
a

pela constitucionalid,ade, juridlcidade e técnica
legislativa (Relator: Sr. Dr. Rosinha). Pendente de
parecer da Comissão de Finanças e Tributação.
Prazo vencido em: 24/02/00
,PRIORIDADE
Discussão
10
PROJETO DE LEI NI! 3.365-B, DE 1997
(DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nl!
3.365·A, de 1997, que altera dispositivos da Lei nll
8.432, de 11 de junho dEt .1992, que dispõe sobre a
transferência ,~e Sede" de Juntas de Conclllação e
Julgamento·, define jurisdições e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho. de
Administração e Serviço PúbJlco, pela aprovação, com
emenda (Relator: Sr. Paulo Rocha); e de Constituição e
Justiça e de Redação. pela constitucionalidade,
juridicidade, e técnica legislativa deste, com substitutivo,
e pela rejeição da emenda da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, nos termos do art.
55, parágrafo único do Regimento Interno (Relator: Sr.
Zenaldo Coutinho).

8
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NI! 220 A, DE 1998
(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único" do Projeto de Lei
Complementar nl! 220~ de 1998, que dispõe sobre
o sigilo das operações.de inst~lções financeiras e
dá outras providências; tendo pareceres das
Comissões: de Fin~nças e Tributaçâo, pela não
Implicação da matéria, com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto ,à ad~uação financeira e
orçamentária e, no mérito, p~la aprovação, com
emendas, com complementação de voto, contra os
RITO ESPECIAL
votos dos Deputados Antonio Cambraia, Nilo
(Artigo
191,
I,
cle
art. 202 do Regimento Interno)
Coelho e Evllásio Farias e abs.~enção do Deputado
earlito Merss (Relator: Sr. Lujz Carlos Hauly); e de
Continuação da Discussão
Constituição " e Justiça. e de Redação, pela
11
constitucionalidade,
juridicidade
e técnica
PROPOSTA
DE
EMENDA
À CONSTITUiÇÃO
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, e
NI!
472-E,
DE
1997
das emendas da Comissão de Finanças e
Tributação, com substitutivo, contra os votos dos
(DO SENADO FEDERAL)
Deputados José Genorno, Waldir Pires, Femando
Continuação da discussão, em primeiro turno, do
Coruja e Sérgio Miranda (Relator: Sr. Ney Lopes).
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emenda
à Constituição n!2 472-8, de 1997, que altera dispositivo
URGêNCIA
dos artigos 48, 62 e 84 da Constituição Federal, e dá
(Artigo 151,1, .j", cle art. 52, § BlI do Regimento
outras providências; tendo parec:er da Comissão de
Intemo)
Constituição e Justiça e de Redação pela
admissibilidade, com voto em separado do Deputado
Dlscusslo
Jutahy Júnior (Relator: Sr. Paulo Magalhães); e da
Comissão Especial pela aprovação desta, oom
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
substitutivo, pela admissibilidade das oito emendas e,
NI! 4OQaA, DE 2000
no mérito, pela aprovação total das Emendas de nQ 3, 4,
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E 7, e 8; pela aprovação parcial da Emenda de n12 2 e pela
rejeição das Emendas de nl! 1, 5 e 6, contra os votos
DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de dos Deputados José Geno(no, José Machado. Professor
Decreto Legislativo nS! 400, de 2000 que aprova o Lulzlnho e Fernando Coruja. Os Deputados José
texto do Convênio de Subscrição de Ações da Genorno, Professor Luizinho e José Machado
Corporação Andina de Fomento - CAF, firmado apresentaram voto em separado conjunto (Relator:
com o Banco Central do Brasil; tendo parec:er da Roberto Brant).
Comissa:o de Constituição e Justiça e de Redação
a
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Dlacuado
12
PROJETO DE LEI N2 2.161-D, DE 1991
(DO SR. JOSÉ LUIZ CLEROn
Discussão, em turno único, do Substitutivo do
Senado Federal ao Projeto de Lei n2 2.161-B, de

1991, que dispõe sobre o arquivamento e a eliminação
de processos judiciais; tendo parecer da Comlsslo de
Constituiçio e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa 8, no
mérito, pela aprovaçAo (Relator: Sr. Cláudio Cajado).

AVISOS
PROP081ÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

educativos, na localidade de
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 18·10-00

l-EMENDAS

NO

1.1 PROJETO DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nll 177/89)
NO 1.615198 (00 PODER EXECUTIVO) DlspOe sobre
a criação da Agencia Nacional de
Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o
Setor Federal de Transportes, e dá outras
providências.

Prazo de trsmitaçAo na Cêmars dos Deputados
(art. tU, § 1D da ConstJtu~oFed6rsl):2o-11-OO
ULTlllASESSAo: 18-10-00
(Prazo prorrogado de oftclo até 18-10-00)
li-RECURSOS
1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COIIlSsAo (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(8ft. 66, §111)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:

(art. 58,

§~ combinado com

PROJETOS pE DECRETO LEGISLATIVO:

NO

48O-A/OO

(COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) Aprova o ato que autoriza a
AssoclaçAo
Vale
do
Araguaia
de
Desenvolvimento Artístico/Cultural - FM
(AVADA FM), a executar serviço de

mdlodlfusAo comunitária. na localidade de
•
SAo Miguel do Araguaia, Estado de Golés.
ULTlMA8ESSAO: 18-10-00

If'

(COMISSÃO DE CII~!,CIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAO
E
INFORMÁTICA) Aprova o ato que Qutorga
concessão à Fundação Educativa e Cultural
de Integração do Oeste de Minas, para
executar servIço de radIodifusão de sons e
Imagens (televisão), com fins exclusivamente

804-AIOO

S21-A100 (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) Aprova o ato que renova a
concessão
outorgada
à
Sociedade
Matogrosserse Rádio Educadora Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez al106, á partir de
16 de agosto de 1994, sem direito de
exclusividade,
serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de CoUder,
Estado de Mato Groeso.
ÚLTIMA SESSÃO: 18-10-00
N°

524-A1OO

(COMISsAo DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) Aprova o ato que renova a
pennlssão outorgada à Rede Autonomista de
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqOêncla modulada,
na cidade de 088seo, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 18-10-00
N°

528-A100 (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo
E
INFORMÁTICA) Aprova o ato que outorga
permissão à VL Radiodifusão S/C Ltda.• para
explorar serviço de radiodifusão sonora em

art.132, §2Il)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

Formiga,

freqOênola modulada, na localidade de
ltaituba, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 18-10-00

NO

S3O-AIOO (COMiSSÃO DE CiêNCIA E
E
TECNOLOGIA.
COMUNICAÇÃO
INFORMÁTICA) Aprova o ato que outorga
concessão à DMD AssocIados Assessoria e
Propaganda Ltda., para explorar serviço de
radiodifUsão sonora em ondas médias, na
localidade de Peixoto de Azevedo, Estado do
Mato Groeso.
ÚLTIMA SESSÃO: 18-10-00
N°

532-AIOO (COMI88Ao DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) Aprova o ato que renova a

concesslo outQfgSda à Uberdade Empresa
de Radiodifusão tida., para explorar serviço
de radlodlfusão .onora em onda média, na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.
ÚLTIMASESSAo: 18·10-00
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S35·A/OO (COMISsAa DE ciêNCIA E
comunitária, na localidade de Rancharla,
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo
E
Estado de São Paulo.
INFORMÁTICA) Aprova o ato que autoriza a OLTlMA SESSÃO: 18-10-00
ACCNA - Associação Comunitária Centro
Norte de Rádio e Difusão a executar serviço NO 582·A/OO (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA.
COMUNICAÇAo
E
de radiodifusão comunitária, na localidade de
INFORMÁTICA) Aprova o ato que autoriza a
Corrder, Estado do Mato Grosso.
ÚLTIMA SEssAo: 1&-10-00
Associação de Radiodifusão Comunitária
Jtaperuçu - ARCI, a executar serviço de
NO 537·A/OO (COMlSSAO DE CIêNCIA E
radlodltuslo comunltária, na tocat\dar;m M
TECNOLOGIA,
COMUNBCAÇAo
E
Itaperu9.u, Estado do Paraná.
INFORMÁTICA) Aprova o 810 que autoriza a ÚLTIMASESSAO: 18-10-00
Associação Comunitária de Radiodifusão de·
Salinas a executar serviço de radlodifusio NO 567·A/OO (COMISSAo DE CiêNCIA E
comu'Vtárla, na localidade de Salinas, Estado
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo
E
INFORMÁTICA) Aprova o ato que autoriza a
de Ml'l'as Gerais.
OLTIMA SEsslo: 18-10-00
Associação Comunitária e Cultural de
Aparecida D'Oeste - SP, a executar serviço
ti' 543·A/OO (COMISSAO DE CiêNCIA E
de radlodlfusão oomunitária na cidade de
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo
E
Aparecida O'Oeste, Est~do de São Paulo.
INFORMÁTICA) Aprova o ato que outorga OLTIMA SEssAo: 18-10-00
concessão à
Fundação Universidade
Regional' de Blumenau - FURB, para NO sal·A/OO (COMISSAo DE CiêNCIA -E
executar serviço de radiodifusão de sons e
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo
E
imagens,
com
fins
exclusivamente
INFORMÁTICA) Aprova o ato que autoriza a
educativos, na cidade de Blumenau, Estado
AssociaçAo Mamma Bianca
a executar
de Santa Catarina.
serviço de radiodifusão comunitária, na
ÚLTIMA SESSÃO: 18-10-00
\ocalidade de Valpara{so, Estado de São
Paulo.
N° 548·A/OO (COMISSlO DE CiêNCIA E OLTIMA SEssAo: 18-10-00
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo
E
,INFORMÁTICA) Aprova o ato que autoriza a NO 508-A100 - (COMISSAO" DE CiêNCIA E
Radiooluba Vida a exeoutall' serviço de
TECNOLOGIA,
CQMUNICAÇAo
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza
radiodlfuSl1o comunitária, na localidade de
Jussara, Estado de Goiás.
a Associação Batatense Cultural -ABC a
ÚLTIMA sessAo: 1&-10-00
executar eeivlço deIradiodifusão comunitária,
na \oca\\dade de, Ba\a\a\s, Estado de SãoNO S60-A/OO (COMISslo DE CIêNCIA E
Paulo.
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo
E DECURSO: 21 SESSÃQ ..
INFORMATICA) Aprova o ato que autoriza a ÚLTIMA SEssAo: 23-10-00
Associação
Comunitária
Clube . do
Machadinha de RadiodlfusAo a executar NO 51o-A100 - .(COMISSAo DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAO
E
serviço de radiodifusão comunitária, na
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
localidade de Lauro MQller, Estado de santa
permlsslo à Fundação Educativa e Cultural
Catarina.
/1\\\0 Paranafoa, para executar serv\ço de
ÚL"'MA. SESSJ.O~ 18-'\0-00
radiodifusão sonora em freqQêncla modulada,
com ·fins exclusivamente \educativos. na
N° 561·A/OO (COMISSAo DE CiêNCIA E
'cidade de Oliveira, Estado de Minas Gerais.
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo
E
INFORMÁTICA) Aprova o ato que autoriza a DECURSO: ~ SESSÃO
Associação dos Meios de Comunicação, e ÚLTIMA SEssAo: 23·10-00
Atividades Culturais e Comunitárias de
Rancharla a executar serviço de radiodifusão N° 522·A/OO - (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA.
COMUNICAÇAo
E
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INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concesslo outorgada à Fundação João

N° 1.091/99 (WAlDEMIR MOKA. Modifica o artigo
segundo da Lei nl! 5.173. de 27 de outubro de
Paulo U, para explorar serviço de
1996.
radlodifuslo sonora em onda média. na ÚLTIMA SEssAo: 18-10-00
cidade de CachoeIra Paulista, Estado da Silo
~JO.
NO 1.440199 (FREIRE JÚNIOR) Altera o inciso I do
DECURSO: 2' SESSÃO
art. 20 da Lei n 2 8.036, de 11 de,naio de 1990.
OLTIMA SE~ÃO: 23-10-00
para permitir a movimenta~ da conta
vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de
NO 523·A/OO - (COMlssAO DE ciêNCIA E
Serviço Independentemente da iniciativa da
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇ,Ao. E
reSCIsão sem justa causa do contrato de
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
trabalho. (E Seu apensado: PL. n12 2.224/99 do
Dep. Marçal Filho).
.
permislio outorgada ao SJstema FM de
Rádio Uda., para explorar serviço de ÚLTlMA SEssAo: 18-10-00
radiodifuda sonora em freqQêncla modulada,
na cidade de. Formiga, Estado de Minas NO 2.700100 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) Concede
. Gerais.
adloional de insalubridade, correspondente a
grau médio, aos trabalhadores que menciona.
DECURSO: 21 SESSÃO
ÚI:.TlMA SESSÃO: 28-~ 0-00
da catsgt?,rla dos Aeroviários.
(iLTIMA SEsSAo: 18-10-00

NO 54S-AlDO -

(COMISSÃO

TECNOLOGIA,

DE CIêNCIA

COMUNICAÇAo

E

E

INFORMÁT~A) - Aprova o ato que autoriza

a AssociaçAo 'tomunltár\a e Cultural de Poço
de Trincheiras a executar serviço de
radlodlfLJSlo comunitária, na IocaJldade de
Poço de Trincheiras, Estado de Alagoas.
DECURSO: ~ SESSÃO
ÚLTIMA SES&AO: 23-10-00
1.2 COM PAReCERES, QUANTO AO MéRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSAo (Art. 54)
SUJEITAS ~ DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM

APRECIAÇAO PRELIMINAR (art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 1G)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § Si combinado com art.132, § 211)
2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA EJOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS QE,IzEI:
fRQJEIOS DE LEI:

NO 3.367112 (PAUDERNEY AVELlNO) Institui o
Programa Expertm,entaI de Incentivo à N° 4.110198 (SALVADOR ZIMBALDI) Dispõe sobre a
ProduçlO de Borracha na AmazÔnia
PRO~.. e di outras ptovidênclas.
ÚLTIMA SESMO: 18-10-00

obrigatoriedade de serem gravadas todas as

cirurgias realizadas nas unidades de saúde
pt1bllce,s e privadas.

ÚLTIMA sessAo: 18-10-00

N° 3.020187 (SILAS BRASiLEIRO) DiSpõe sobre a
prolblçAo da jpresença de vendedores N° 8199 (PAULO PAIM) - Acrescenta IncIso ao art.
20 da Lei n4 ' 8.036, de 11 de maio de 1990,
ambulant88 em frente às '.Instituições de

para permitir' a movimentação da conta
vinculada
do Fundo de Garantia do Tempo
OLTIMA SElsAo: J\8-10-00
de Serviço - FGTS aos 50 (clnqQenta).anos
de idade. (E HU apensado: PL na 1.554199,
NO ô16l11 (INOCeNCIO OLIVEIRA) Altera a Lei ~
do Oep. Fernando Zuppo).
7.542. de 26 de setembro de 1986, e dlep6e
R
DECURSO:
2' SESSÃO
sobre a aplicação da Lei n 8.668, de 21 de
ÚLTIMA
SESSÃO:
23-10-00
junho de 1993.
ensino.

OLTIMA sesslo: 18-10-00
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pAlXAo) -

DIsp6e sobre a
gratuita
de
produtos
fama~os e orlentaçAo terapêutica para
tratamento do 1abag\emo pela rede pObllca de
atençlo li saOde.
DECURSO: 21 SESSAo
ÚLTIMA SESSAo: 23-10-00

NO 1.284199 (IVAN
distrlbuiçAo

3. CONTRA DECLARAÇJ.O DE
PREJUDICIAUDADE (Art. 184, 11Cl)
SUJEITOS' A DEUBERAÇAo DO PLENÁRIO
(art. 164, § 251 e § 3G)
PRAZO PARA APRESENTAÇAo DE RECURSO:
(art. 164, § 21')

Quarta-feira 18 51047

PRóJETo DE PiC8EIO LEGISLATIVO:
NO 9191 (INÁCIO ARRUDA) - Susta os efeitos da .
portaria nD 60, de 4 de fevereiro de 1999, do
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego,
que altera as regras de movimentação do
FGTS na demJsslo sem justa causa,
a homologaçlo das rescisões
tuaIs sem o pagamento da multa de
40%.
DECUR80: 2"SESSÁO
OLTIMA 8ElSAo: 23-10-00

=ndo

PB,OJETOS DE LEI;

PROJEIO DE LEI COMPLEMENTAR:
NO 3.U8J83 (VITTORIO IIEDIOLl) - 0I8pGe sobre a
participação das patrocinadoras que
especifica no custeio das entkladee fechadas
de prev\dência privada•.tE 88UJ apenado:
PL ni 3.730193, do Dep. Jackson Pereira).
DECURSO: 21 SESSÃO
.
ÚLTIMA SEssAo: 23-10-00

N" HI'N (Nn.SON GIBSON) - Prorroga a Lei
COmplementar nR 62, de 28 de dezembro de
1989t ~ue "eatabelece normas sobre 4)
cáIcUto, a entrega e o controle das Uberações.
dOs recursos doS Fundos de Participação e
dá outras providências". (E HU8 apen..dos: .
• PLPa nDa 57196, do Dep. lnocêncfo OliveIra e
178197, do cep. E1l8eu Moura).
DECUR80~ 21 SESSÃO

úLTlU Indo: 23-1().O()

NO 1,774198 (EDlNHO ARAOJO) - Altera o artigo 67
da l.ei nR 8.21 S, de 24 de Julho de 1991, que
AdlspOes sobre os Planos de Beneficios da
Previdência SocIal e dá outras provldênclas-.
DECURSO:2DSESSÃO
OLTIMÃl8E88Ao: 23·10-00

NO 83/99 (LUIZ PIAUHYLlNO) - Dlsp&t sobre a

adequação dos sistemas computacionais à
transição para o ano 2000.
DECURSO: 2B SESSÃO

ÚLTIIIA sessAo: 23·10-00

I

PRQporrA DE EMENDA Acop,CAO:

N" 348188 (LUCIANO CASTRO e OUTROS) - Dá

nova redaçê.o aos a"-\P '\'\'\" '\12, '\13,114,

115, 116 e 117 da Co~itulção Federal, e
Inclui artigos no Ato das Disposições

Transitórias. (E ..us ape.ados: PEes n2s
410196, do Dep. Benedito Domingos e outros;
623198. do Poder executivo e 28199, do Dep.
Jair Menegue\\\ e ouuos).
DECURSO: 21 SESsÃO
íJLTtMA SEssAo: 23-10-00
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20

Neira

10:00 ManoeJ castro

1025 Bisp) Rodrigues
10:50 Luiza Erundina
11:15 RonakJo Vasconceb

25 48.feira 15:00 José Pimentel
1525 Jaime Martins
26

,.feira

27

'.feira

11:40 Damião F~_
12:05 José Magalhães
12:55 Jurandtl Juarez

12:55 A~o Arantes
13:20 Agnaldo Mun~

13:20 Femaooo Feno
15~5 Haro~ Lins

15:50 Angela Guadagnin
16:15 RlIJeM Bueno
16:40 ~nheiro Landim

-30-2I-~fei:--ra "7:""':15:00:-:-;Sérg~ Barros
15:25 José Milil

15:50 Gessivaldo lsaIas
16:15 Professor Lulzinho
16:40 Paudemey Avelino
17:05'Euníclo Olivel~
17:30 Freire Jún~r

17:05 Anton~ PaIoccf
17:30

17:55 Mtonio Feijão
18:20 JutahY~JunK)_'r_ _
24 3'_ 15:00 Léo Alcântara
15:25 José ROOerto Batcdlb

15:00 José AleksiOOro
15:25 Ricardo sarros
10:00 C~~S VQ~
1O~5 Casar Bandeira
10:50 Carlno Merss
11:15 Max Mauro

11:40 N~ias Rbeiro
1~05 OsmânO Pereira
12:30 Pedro Ceio

'1'2:30 Pau~ Paim

23 2'. feira 15:00 Edinho Bez
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17:55 Veda Cruslus
18:20 Luci COOinackl

31

31.feira 15:00 Eber Silva
15:25 Wagner SalustJano
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I - COMISSOES. PERMANENTES

COMIsSÃO DE AGRICULTURA E
pOÚnCA RURAL
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 10h

A • Proposiç5es sujeitas à aprec'açlo
conclusiva pelas Comiss5es:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI NR 2.604100 • do Sr. Almir Sá • que
"regulamenta o art. 49 e 231 da ConstItuIção Federal e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado JOÃO GRANDÃO em

09108100

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NR 3.636-AI97 • do Sr. Roberto
Pessoa • que 'obriga a reallzaçlo de exames
laboratoriais,
por amostragem, nos produtos
agropecuários nacionais e importados, a fim de detectar
excessos de resfdu06 de agrotóxicos".
RELATOR: Deputado CARLOS BATATA

PARECER: favorável a este e às emendas nlls 1 e 2,
apresentadàs na Comissão, com substitutivo
VISTA concedida ao Deputado Augusto Nardes em
13/09/00.
'
PROJETO DE LEI NQ 38Q·A199 • do Sr. Bispo
Wanderval • que "altera os arts. 38 e 39 da Lei nQ 9.433,
de 8 de janeiro de 1997. que 'Institui a Polftlca Nacional
de RecursoS Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerençlamento de Recursos Hídricos, regulamenta o
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o
art. 111 da Lei nR 8.001, de 13 de março de 1990, que·
modificou a Lei nIl 7.99O. de 28 de dezembro de 1989."'.
RELATOR: Deputado F~NCISCO COELHO
PARECER: contrário
PROJETO DE lEI N° 659-A/99 • do Sr. Murilo
Domingos - que -define sistema orgânico de produção
agropecuária e produto da agricultura orgânica, dispõe
sobre a SUB certificação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável, com adoção das emendas da
CDCMAM nOS 1, 2. 4, 6 e 8 e paroial das de nlls 3. 5, 7.
9 e 10, com substitutivo.
PROJETO DE LEI NR 1.188199 • do Sr. Pompeo de
Mattos· que -altera o art. 105 da Lei nQ 4.504. de 30 de
novembro de 1964. que· dispõe sobre o Estatuto da
Terra, para permitir a utll~o de tItulos da dMda
agrária em dação em pagamento. pela metade do valor
de face, de drvidas correntes de operações de crédito
rural-.
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS
PARECER: favorável, com substitutivo

51050 Quarta-feira 18 __ .

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE I.EI NR 2.459/00 - do Sr. Fernando Ferro que "dispõe sobre a concessão de Incentivos fiscais às
pessoas flslcas e jurídicas que se dediquem ao sistema
orgânico de produção agr9J)8Cuárla".
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA
PARECER: favorável

Outubro de 2000

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ni
27/00 • do Sr. Abelardo Luplon - que 'propõe que a
Comissão de Agricultura e Política Rural fiscalize os
atos da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, em sua atuação na
Transferência de Material Genético entre o Brasil e a

indla".
PROJETO DE LEI Ni 4.674194 - do Sr. Francisco
Domel/es • que "isenta de Imposto sobre produtos
Industrializados os bens de uso agrícola que especifica,
e dá outras providêf\Cias". (Apensado~: PL nRs 538195,
2.082/96, 2.545196, 2.705197, 3.450/97, .3.496197,
672/99. 721/99. 742199, 170/99, 1.002199, 355l99,
1.256/99,1.319199; 2.006199 e 2.348/00)
RELATOR: Deputado ROMEL ANfzlO
PARECER: favorável a este e aos apensados nlls
2.082196, 2.545196~ 2.705/97, 3.450/97, 3.496/97,
355199, 672199, 721199. 742199, nOl99, 1.002/99,
1.256/99, 1.319/99. 2.006/99 e 2.348/00 e contrário ao
de nll 538195. com subsittutlvo e duas subemendas.

RELATOR: Dep'utado XICO GRAZIANO
PARECER PREvIO: favorável à Implementação

AVISOS
PROPOSiçÕeS

SUJEITAS
A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ- (DIA 19/10/2000)
Projetos de Lei (art. 119. I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nl! 1.114/99 - do Sr. Wellington Dias

e outros 2 - que "institui o PrQ9rama Permanente de
Convivência com o Seml-Arldo e dá
providências".
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: favorável, com três emendas

o.l,ltras
.

PROJETO DE LEI NR 2.194/99 - do Sr. Hugo Biehl - que
"dispõe sobre o cultivo ele florestas por assentados pelo
Programa Naclonal de Reforma Agrária. e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: favorável
PROJETO DE lEI N" 2.262/99 - do Sr. Moacir
MIcheletto - que -dispõe sobre a redução dos encargos
financeiros Incidentes sobre os financiamentos agrlcolas
para os agricultores que utilizarem o método do cultivo
direto".
RELATOR: Deputado HELENILDO RIBEIRO
PARECER: favorável
PROJETO DE lEI NII 4.908-AI99 • do Sr. Nelson
Marchezan - que "altera a Lei ni 1.283, de 18 de
dezembro de 1950. alterada pela lei nll 7.889, de 23 de
novembro de 1989, que 'Dispõe sobre inspeção
industrial e sanitária dos produtos de origem animal.', e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIME FERNANDES
PARECER: favorávef
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nll
13199 • do Sr. Ronaldo Caiado - que "propõe que a
Comissão de Agricultura e Pol(tica Rural fiscalize os
Ministérios da Fazenda e da Agricultura e do
Abastecimento. quanto à omissão na fiscalização do
aumento abusiVo do preço da vacina contra a febre
aftosa".
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
PARECER PREVIO: favorável à Implementação
VISTA conc~dida ao Deputado PADRE ROQUE em
14/06/00.

PROJETO DE LEI NII 3.520/00 - do Sr. Osmar Serragllo
- que "prorroga o prazo para as ratificações de
concessões e alienações de terras feitas pelos Estados
na faixa de fronteira e dá QU\~a.s. prov\dênc\as."
RELATORA: Deputada KATIA ABREU
PROJETO DE LEI NII 3.456/00 • do Sr. José Múcio
Monteiro - que "Altera a Lei nll 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, dandO aos técnicos agrícolas prioridade nos
assentamentos rurais."
RELATOR: Deputado ROMEL ANíZIO

PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕS)

Decurso:2a sessão
Última Sessão: 23110/00
Substitutivo (art. 119, ri e § 1°)
A PROPOS/ÇAo ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nll i .664-Al99 • do Sr. Enio Baooi que 'prolbe a pesca com rede em todo o território
nacional, durante o perfodo de três anos. para
.pescadores amadores, e gã outras providências".
RELATOR: Deputado JOAO TOTA
PROJETO DE LEI Nº 2JJOO·BI97 - do Sr. Fernando
Ferro EI outros • que uAlters a Lei níl 7.802, de 11 de
julho de 1989, para acrescentar paragrafos ao alt 13."
RELATOR: Deputado HUGO BIEHl
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REUNIAO ORDINÁRIA
Local: Plenário 1S, Anexo 11 Horário: 10h

A- Requerimento:
Da Sra. Deputada Val1888a Grazzio'lln que "Requer
sejam convidados representantes do Ministério da
JUItiça, do Ministério das ReIaç6ea Exteriores. da
Superintendência da Polrcla Federal & da Ordem cios
AdvogacIos do Bt88II para prestar eeclareclmentoa e
debater, em Auclêncla Pública, sobre a Operação
Cobra. realizada 1iIlf1 PoIfcla Federal. l\I fronteira com a
CoIOmbis, assim como sobre s prisão do colombiano,
representante daa FARO, 0l1v6r1o MedIna".
Da Sra. Deputada Vaneaea Grazzlotln que "Solicita
sejam convidados representantes 40 Ministério de
Minas e Energia e da Eletronorte para debater em
Audiência PI1b11ca a Reestroturaçlo do setor Elétrico na
AmazOnIa",

Da Sra. Deputada Vanessa GrazzIotln que ·Sollclta seja
convocado o Sr. MInistro da Justiça. a fim de prestar
esoIarec:lmento sobre a Operaçio Cobra, realizada pela
Paireis Federal na ';fronteira com a CoIOmbia. sob sua
coordenaçlo e controle, bGm como sobre a prisão do
colombiano, representante das FARO, OIfvérlo Medina".
Da Sra. Deputada Vanessa Gra%ZIotl" que "Requer
Audiência Pt1b1ica para debater a situação atual da Zona
Franca de Manaus. as possibilidades de crise e Impacto
no seu poto Industrial. em decorrência de alterações na
lei de Informática. que podem comprometer as suas
vantagens comparativas asseguradas no texto

constltuctonal"•
Da Sra, Deputada Vanessa Grazzlot1n que " Solicita uja
convidado o Coronel Claudlmar Rodrigues. gerente do
Projeto Calha Norte. para debater em Audlincia Pública
o projeto e a sua relaçlo com a defesa da AmazOnla e a
soberania nacionar

COMiSSÃO DE CI@NCIA E

TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E
INfORMÁnCA
REUNIAo ORDINÁRIA
Local: Plen6r1o 13. Anexo 11
Horário: 10h
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A • Requerimentos:
Dos Senhores Wafler Pinheiro e Jorge BIttar. solicltando
que leJa convocado o Sr. Ministro das Comunicações.
Pimenta da Veiga, e convidado o Sr. Egydlo Blanchl. ex·
Preeidente da Empl'868 BrasileIra de CorreIos e
Telégrafoe (ECT), para pl'8lUlrem eaclareciment08
sobre 88 den~ncals publicadas pela revista VEJA de 13
de setembro de 2000.

Doe senhores Walter Pinheiro. Avenzoar Arruda e Adão
Pretto. solicitando que sejam convidados o Sr.
Pl'8lldente da Monsanto do Brasil. e o Sr. DIretor
Executivo da Organização NAo-Govemamental
Greenpeace e o SUperintendente da SUDENE, para
prestarem esclarecimentos sobre as atividades da
Monsanto na Bahia e a questão doa transgênlco6.

Doa Senhores Walter Pinheiro. Fernando Marron/ e
Paulo Paim. solicitando que sejam convidados o Sr.
Gunnar Vlkberg, Presidente da Amerlcel. e o Sr. Renato
Guerrelro, Presidente da ANATEL. a fkn de prestarem
eaclareciment08 e InforJn89Õ8S acerca de um Incidente
técnico ocorrido na Amerlcel.

B • Propoalç6es Sujéita8 à Apreciação pelo
Plenirlo da Ca8a:
URG~NCIA

PROJETO Ii)S;OECRETO LEGISLATIVO NIl 513100 • da
CREDN • que "aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação C!'entfflca e Tecnológica celebrado entre o
Governo da-F-tep(íbUca Federativa do 8raalI e o Governo
da Ucrlnla; em Kiev, em 15 de novembro de 1999".
RELATOR:'~do JORGE BITTAR
PARECER: favorável

c •

Proposições Sujeitas à Apreclaçlo
Conclualva daa Comi.a6ea:
PRAZO CONSnTUCIONAL
(art 223 C/C 64, H 20 • 30 da Cf)
MENSAGEM NR 851/98 - do Poder executivo - que
"submete à apreciaçio do Congresso Nacional o ato
eonatante do Decreto de 29 de Junno de 1998. que
renova a concessão outorgada à RÁDIO CIDADE DE
CASCAVEL LTDA.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
CUcavel, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
MENSAGEM Nll 766199 • do Poder executivO - que
"submete à apreciação do Congl'9S8O Naolonal o ato
constante da PortaJia "11 188. de 3 ele agosto de 1998,
que renova a pennlsslo à RÁDIO ANTÁRTIDA FM
LTOA., originalmente outorgada à Rádio FItam de ltablra
Uda., para explorar, sem direito de exclusividade.
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serviço de radlodIfus6o sonora em freqOência modUlada,
na cidade de Itablra, Eatado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado aESSIVALDO ISAfAS
PARECER: favonlvel
TVR Nll 02J00 ~ do Poder Executivo • que, ·submete à
apreciação do Congreeso Nacional o ato conatante da
Portaria nll 115, de 3 de abril de 2000. que autoriza a
ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE MONTE
DOURADO DA AMAZONIA, a executar, pelo prazo de
três anos. aem direito de exclu8ivldade. serviço de
radiodifusão cOlTllll'litária na cidade de Monte Dourado.
Munielpla ,de Almeirlm, Estado do Pará".
RELATOR: Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR
PARECER: favorável
TVR NII 55100 - do Poder Executivo - que "stbnete à
consideraçlo do Congresso Nacional permlasio. para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclU8Mdada. HNiço de radIodlfu&ão sonora em

freqOência modulada, com fins exclusivamente
ecIucatlvoa, conforme Portaria nll 172, de 16 de mala de
2000 • FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃo PEDRO, na
cIdade de Araguafna, Estado de Tocantins".
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA
PARECER: favorável
TVR Nll 57100 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração do Congresso Nacional permissão, para
executar. pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freq06nCia modliada, com fins exclusivamente
educativos, conforme Portaria nIl174, de 16 de maio de
2000 • FUNDAÇÃO NACIONAL DA CULTURA NEGRA
E MISCIGENAÇõeS BRASILEIRAS, na cidade de
Capanema, Estado do Pará".
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: favorável
MENSAGEM NII 78/00 - do Poder E)(6Cutlvo • que
"submete à apreciaçlo do Congresso Nacional o ato
constante do O8CI'Bto de 10 de janeiro de 2000, que
renova a cOJlC8l!l6ão outorgada à RÁDIO ACAIACA
LTOA., para explorar serviço de radiodlfusão sonora em
onda média, na cidade de OUro Preto, Estado de Minas
Gerais".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
TVR Nll 92100 - do Poder Executivo • que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato conatante da
Portaria nS' 184, de 16 de maio de- 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO
URUOOUENSE
DE
DESENVOLVIMENTO E SOlIDARIEDAOE • AUDS a
executar. pelo prezo de três anos, sem direito de
exclusividade. serviço de radioclifusão comunitária, na
cidade de Uruoca, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAúJO
PARECER: favorável
MENSAGEM N' 129/00 • do Poder executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nS' 227, de 21 de dezembro de
1999, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA

SAlDE KASSIS a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Macaubal. Estado de São

Paulo".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PARECER: favorável
TVR NII 252/00 - do Poder Executivo· que "slbnete à
aprecIação do Congresso Nacional o ato ela Portaria nll
386, de 31 dl!l julho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA VERA CRUZ a
executar serviço de radlodifusão comunllárla, pelo prazo
de trAs anos. sem direito de l!Ixcl.usMdade, na cidade de
Amapá, Estado do Amapá".
RELATOFl: Deputado LUIZ MOREIRA
PAREÇER: favorável
MENSAGEM N" 451/00 • do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constanta da Portaria nll 51, de 2 de mal'QO de 2000, que
renova a permissão outorgada à SOCI~AOE RÁDIO
LAGOA FM LTOA. para explorar serviço de, raci()dlfusão
sonora em freqOêncla modulada na cidade de Barra do
Ribeiro, Estado do Rio Grande do sur.
RELATQ..R: Deputado LUIZ PIAUHYLINO
PARECER: favomvel
MENSAGEM NII 657100 • do Poder Execu«vo - que,
'submete à apreclaçio do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll1210 de 3 de abril de 2000. que
autoriza a ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA DE
RADIODIFUSÃO DE NEPOMUCENO a executar, pelo
prazo de três anos. sem direito de exclU$lvldad8, serviço
de radlodltueio comunllárla na..cidade de Nepomuceno,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JORGE BITIAR
PARECER: tal(Orável

ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NIl 927199 - do Sr. Luiz Moreira - que
"suprime o parágrafo (mico do art. 2Il.pa Lei n1l 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, que Institui o Serviço de
Radiodlfu8io Comunitária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SANTOS FILHO
PARECER: favorável, com emenda.
VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS DR HÉUO E
WAGNER SALUSTIANO
'

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Local: Plenário 13. Anexo 11
Horário: 11h

AUDiêNCIA PÚBLICA
TEMA:
"Resultados da Prlvatização
íe\ecomunlcações".

do

Sistema

de

CONVIDADO:
• Sr. RENATO NAVARRO GUERREIRO - PresIdente da
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
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COMISSÃO DE CONSTlnJlÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Anexo 11, Plenário 01
Hora: 10 h

A - Redaç6es Finais:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 48612000 da Comissão de Ciência e Tecnologia, Com':Jnicayão e
Infonnátlca (MSC "1479/1998) • que "aprova o, ato que
renova a concessão outorgada à RácrlO Aurlflama de
ComunlcaçAo Ltda., ,para explorar serviço -,de
radlodlfU!Jio 8qI1ora em onda' média, cna cidade de
Aurl1lama, E~ de São Paulo".
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll,48712000 -

da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Infonnática (MSC 101/1999) • que "aprova o ato que
outorga pennlssio à Fundaçio José de Palva Netto,
para executar serviço de radloclfusão sonora em
freqQêncla modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Santo Antônio do Descoberto,
Eatado de Goiás". ~
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 49212000 -

da Comissio de Ciência e Tecnologia, Ccmunloação e
Infonnática (MSC 143211999) - que "aprova o ato que
renova a pennlasão outorgada à Rádio Dlfusora de São

José cio Rio Pardo lida., para explorar serviço de
radlodlfU8io sonora em freqOêncla modulada. na cidade
de São José cio Rio Pardo, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
"
PROJETO DE DECRETO L.EGISLATIVO NIl50012000·
da Comissio de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Infonnátíca (MSC 166311998) • que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Estação FM Ltcla., para
explorar serviço de radfodlfusão sonora em fraqOência
modulada, na localidade de Cerios Barbosa, Estado do
'Rio Grande cio Sul".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PROJeTO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l50112ooo·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, CQmunlcação e
Informática (MSC 1678/1998) • que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Padre AntOnio Bezerra
de Menezes, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqllência modulada. com fins
exclusivamente educativos, na cidade de ltapipoca.
I:stàdo do C8aJj".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 50312000 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1676/1999) • que "aprova o ato que
outorga conceseão à Fuodação AssIstencial,
Educacional e Cultural Áudio, para executar serviço de

Quarta·feira 18 51053

radiodifusão de sons e Imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Francisco
Morato, Estado de São Paulo'.
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR S06I2000.
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 199611999) • que "aprova o ato que
outorga pennissão à Fundação Educacional e Cultural
Pedrense, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqQêncla modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Itápolls, Estado de São Paulo".
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 50912000·
da Comlaeão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 131/2000) • que "aprova o ato que
outorga permlaeão à Fundação Educacional Salesiana
Dom Bosco, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqQência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará".
RELA"l:OR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 60812000·
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
InformáUca (MSC 975/1999) • que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à TV Omega Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e Imagens, nas
cidades do Alo de Janeiro, Recife, Belo Horizonte,
Fortaleza e São Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro,
Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e São Paulo,
respectivamente".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PROJETO DE LEI Nll 1.043811995 • do Superior
Tribunal Militar • que "acrescenta inciso ao artigo 911 da
Lei nll 8.457, de 4 de setembro de 1992, que "organiza a
Justiça Militar da União e regula o funcionamento de
seus serviços auxiliares".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PROJETO DE LEI NIl 2.862Af1997 • do Superior
Tribunal Militar - que "altera dispositivos da Lei nll 8.457,
de 4 de setembro de 1992, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
URG~NCIA
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR ~ 248Ef1998 - que "disciplina a
perda de cargo pOblico por insuficiência de desempenho
do servidor público estável, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BONIFÁOIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnlça legislativa e, n~ mérito. pela aprovação.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 51S12OOO •
da Comlsaio de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC S88I2OOO) • que "aprova o texto do
Acordo 8Cbfe Oocpenlção CientftIca e Tecno\ógiQa
celebrado entre o Govemo da República Federa1lva do
Brasil e o GOYBII'lO da Ucrtnla, em KIev, em 15 (ie
novembro de 1998".
"
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela oonstltucionalidade, jurldlcidads e
técnica Ieglldatlva.

Outubro de 2000

PROJETO DE LEI NG 3.18111997· do Senado Federal
(PLS 26011995) - que "cl8põe sobre o crime de dano,
arterando 08 8l18. 163, 166 e 167, e acreeoen1ando o art.
167·A. ao Decreto-l.8I rfl2.848. de 7 dezembro de 1~
~ Códgo Penal". (Apen8adol .: PL 1.30911999, PL

1.83411999. PL

2.01611~.

REI.ATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela ~, juridlcidede &
técnica legislativa deste e dos apens8d08 s, no mérito.
pela eprovlÇio deste e do PL nl 1.30911999, apensado,
noe termo& do substitutivo, e rejeiçIo dos PL.s nlla
1.83411999 82.01611999, apenaadoa.

PROJETO DE LEI N' 3.241J1997 • do Sr. DuIIIo
P'JSane8Ohi • que "mocIflca a Lei nl 9.429, de 2$ de
dezembro de 19&8. que dispõe sobre prorrogaçlo de . PROJETO DE LEI NI 3.208811997 • do Senado ~raI
prazo para a \'enovIÇio de Certificado de EntldadM (PLS 12/1995) ~ que "altera a redação do art. 59 do
Rlal'ltr'6Pcae e recadMtramento Junto ao COnselho Decreto-Lel n° 7.681, de 21 de Junho de 1945 (leJ de
Naclon,1 de AuildncIl!l Social • CNSA e MUIaçio dos FaI6rKllu), e dá outras provldAnclaa".
atos emanados do Il'IItIuto NsclonaI de Seguridade RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
Social • INSS. oontra lnatItuiç:ôee que gozavam de PARECER: pela constItueionalidade, luridIcIdade" e
Isenção da contdbulçio ioClaI, pela nlo lpI'tII8t'ItaQIo técnica leg\üatlva deate e do SubetltutiVo da Coml88lo
do pedido de renlMIÇIo do certifICado em tempo hébil".
de economia Indóatria e Cornétclo, com emenda e
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
8ubemenda.
PARECER: pela constltuclonalldade, jurldlck:lade e
técnica legia\al\va, nos termos do subetltutlvo.
PROJETO DE LEI Nll 971/1999 • do Sr. Ivan p,Jxio·
PROJETO DE LEI Nl' 2.08711999 • da Sra. Lulza que "prolbe a allenaçio de bens Pl1b/fCOs em anos d9
Erundina • que "cIspõe sobre a obrigatoriedade de elelçIo".
InstaIaçlo de brtnquedotecaa nos hoapltals da rede RElATOR: Deputado ......RCOS ROUM.
PARECER: pela constllucionallda, jurldloid8de,
pl1blca".
t'cnlca legilllatlva s, no mMIto, pela IIProvaçlo, nos
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
termOll do Sub8tItu1ivo.
PARECER: pela Inconstituclonaldade.

ESPECIAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO
5311999 • do Senado Federal (PEC 21/1997) • que
"altera o incl80 V do art. 163 e o art. 192 da ConMItuiçio
Federal, e o csput do art. 52 do Ato daa DIspolI/çlJeI
Constituclon_ Tr1IMltóriu".
"RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.

PARECER: pela admlubllldade.

TRAMITAÇAO ORDINÁRIA

PROPOSTA DE EMENDA A "CONSTiTUIÇÃO NG
27712000 ~ do Poder ExecutIvo (MSC 109312000) • que
"altera oa .... 1-i8 e 177 da Cone~ Federal".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: a ser proferido.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO NA
28112000 • do aen.do Federal (PEC 1112000) - que "di
nova red8qio ao Inciso I do § 11 do art. 73 da
Cons1itulçio Federal".
RELATOR: DeputAdo INAlDO LEITÃO.
PARECER: pela admlsalbllidade.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NO 2.31'9t'2OOÓ • do Sr. sérgio
Carvalho • que "dI8p6e &obre a obrigatorled8de de
pertlclpaçio de aeXOI opotto8 na compclIiçio de
chapas para a dIsputa de caJgOS eletivas do Exec~vo".
RELATOR: Deputado ANDRE BENASSI.
.
PARECER: pela Inconetltuclonaldade, Injuridcldlde .,
no l'l'Iérito. pela refelQlo.

•

PROJETO DE LEI N113.161/1991- do Senado Federal
(?LS 16711_) • que "clepae sobre garanti8a de dCvidM
trabalh. . . .
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela lncon8tItuclonalldade, injurldlcldade e,
no m6rtto, pela rejeIçIo.

PROJETO DE DECRETO LEG\SLA11VO Nll 37111997 •
do Sr. Jair Meneguefll· que"8UIta OI efeitos do
Decreto nll 2.100, de 20 de dezembro de 1996. da
PlUldêncla da Repllbllce. que "toma pl1bllca a
denúncia, pelo Bra8II, da COrlVenÇIQ da OIT n" 158
relativa ao Término da Relação

de

TrabaIlo por

Iniciativa do Empregador".
RELATOR: Deputado CiRO NOGUEIRA.
PARECER: pela inconBIItuclonalldade e 1njurkIéIdede.
VISTA ao DeputadoJoú DIR:eu em 041101200I;).

PROJETO DE DEORETO LEGISLATIVO N- 42911997 do Sr. Inácio Anuda • que "susta 08 efeitos da PortarIa
nl 119, de 3 de)unho de 1987. do MlniItio de Eatedo da
Fazenda, que veda a rellizaçio ele dHpeMI ou •
lIIIUI1Çio di obrigeç6ea tir9tU (JJ8 exêedam ÓlI
critérios ~ ou adIcIonal8".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: PIla lncon8tItucionalld8de.
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PROJETO DE DECRETO LEGISu\TIVO N" 43611997 •
do Sr. Padre Roque· que "susta os efeitos do art. 4" do
Decreto n" 2.250, de 11 de junho de 1997, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a vistoria em imóvel rural
destinado à reforma agrária e dá outras providências".
(Apensados: PDL437/1997).
REU\TOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela
rejeição deste e do apensado.
PROJETO DE LEI NII 61/1999 • da Sra. Iara Bernardi·
que "dispõe sobre o crime de assédio sexual e dá outras
providências". (Apensados: PL 85811999).
REU\TOR: Deputado :MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, 'no mérito, pela aprovação, deste 'e
do apensado, nos termos substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lnaldo Leitão, José
AntOnio Almeida, José Roberto Batochlo e Zulalê Cobra,
em 0411012000.
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PROJETO DE LEI NlI 2.773/2000 - do Sr. A1ceste
Almeida • que "altera a redação dO alt. 235, do Código
Penal Militar, excluindo do texto o crime de :pederastia".
RELATOR: Deputado INALDO lEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
da ,emenda ,da Comissão de Relações Exteriores e
Oefesa Nacional.
PROJETO DE LEI NlI 2.825/2000 • do Sr. José carlos
Coutinho • que "acrescenta o Inciso VII ao art. 10 -da Lei
n° '8.072, de 25 de 'julho de 1990, que depõe sobre os
crimes 'hediondos", (Apensados: PL 2:99712000).
RELATOR: Deputado,JOSÉROBERTO'BATOCHIO.
PARECER: pela 'Constitucionalidade e Injurldlcidade e,
no mérito, pela rejeição deste e do PL nll 299712000,
.nsado.

PROJETO 'DE LEI N" 3.01112000 • do Sr. Osvaldo
Siolchl • que "altera o art. 315 do Decreto-lei nll 2.-848,
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e acrescenta
o inciso V.I ao art. 323, do Decreto·L-e1 n ll -3.689, de '3 de
PROJETO DE LEI N" 242A11999 • do Sr. José Machado outubro de 1941, 'Código de Processo Penal".
• que "dispõe sobre a proibição da participação de, (Apensados: PL 3,065/2000).
integrantes das Forças Armadas, das polfcias federal, RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
civil '9 militar, e das .guardas ,municipais, -em empresas PARECER: pela constitucionalidade, iurldlcldade e
técnica ~egislatlva deste e tio apensado a, 'no mérito,
privadas de segurança". (Apensados: PL 1.209/1999).
pela aprovação deste e conseqüente prejudicialidade do
'REU\TOR: DeputadoEDUAROOPAES.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL nR 3.065/2000, apensado.
apensado.
.
'PROJETO DE LEI "N" 3.06912000 - do Sr. Régls
PROJETO DE LEI NlI30311999 • do Sr. Enio Baccl· que Cavalcante • que "institui o aviso antecipado ao fiador
"Institui a reabilitação criminal de oficio e dá outras de Inadimplência do devedor".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
providências"•
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade,
RELATOR: Oeputàdo CAIO RIELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e, no técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.
mérito, pela rejeição.
PROJetO DE LEI NII 1.17311999 • do Sr. Marçal Filho •
que "dispõe sobre a aplicação de 113 (um terço) das
penas previstas nos arts. 213 e 214 do CódIgo Penal
aos membros da famOla .que se omitirem, quando o
crime for praticado por parentes da ,,(tlma".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER lOSO.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI N II 1.87111999 - do Sr. Cabo JdJlo •

que "inclui inciso VI no § 22 do art. 121 e modifica a
redação do § 7lI do art. 129 do Código Penal (DecretoLei nIl 2.848, de7 de dezembro de 1940)".
RELATOR: 'Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.
PROJEtO DE LEI NII 2.085/1999 • do Sr, Neuton Uma, que "dispõe sobre ~ prestação de assistência religiosa
nas entidades civis".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constltuclonaJldade, juridicldade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. nos
termos do substitutivo.

c -

Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
PRAZO ,CONSTITUCIONAL
(art. 223, C/C 64, §§ 20 e 4° da :CF)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 353/1999 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 112811999) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação de Comunicação e Cultura
Uberdade a executar serviço 'de radiodifusão
comunitária, na localidade de Jalba, Estado de Minas
Gerais".
'RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, Jurldicldade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO L€GISLATIVO NR 422/2000 •
da Comissão ,de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1417/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão -à fundação Cultural 'Educacional
Melodia Cataguases, para executar serviço .de
radiodifusão sonora em freqOência modulada, com fins
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exclusivamente educativos,
na localidade da
Catagu8S88, E'atado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pekl constitucionalidade, jurldicldade e
técnica legIeIa1fva.

Outubro de 2000

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO NA 42612000 •

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll55112000·
da Comlsslo de C/&ncla e Tecnologia. Comunlcaçlo e
Informática (MSC 501200O) • que "aprova o ato que
outorga pennl8slo à Fundaçlo Educativa e CultuI1ll 810
Francl8co, para executar serviço de radiodlfuslo sonora
em freqQ6ncIa modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Ital1na, Estado de Minas

da ComIeaIo de CIência e Tecnologia, Comunicação e

GeraiIs".

Informática (MSC 214/1998) • que -aprova o ato que
renova a pet'I'I'JiMIo outorgada à AoB.C. RádIo e
Televlslo Uda., pera explorar Sérvlço de radloclfu8lo
sonora em freqQtncla modulada, na cldade de
Barbacena, Ettado de Minas Gel'llis".
RELATOR: Deputado JAlME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade e
técnica \eglsIat\va.

RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, jurlctlcldade e
técnica Iegla/ativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ND 473/2000 •
da Comi8e1o de ~ncIa e Tecnologia, Comunlcaçlo e
Informática (MSC 751/1998) • que "aprova o ato que
renova a 0CI'lCeIII60 outorgada à Rádio Dlfuaora de
Machado Ude., para explorar serviço de radlodlfualo
sonora em onda méda, na cidade de Machado, Estado
de Minas GeI'8Js".
RELATOR: 0epuIad0 JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, jurIdIcldade e
técnica leg\aIdvL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N12 47412000 •

da ComI8IIo de Ct6ncia e Tecnologia, CornlJf'l1ta91o •
Infol1Tl4tlca (MSC 41611998) - que "JProva o ato que
renova .. 00I'ICMII0 outorgada à Rádio Educacional •
CultUral de UberMndIa Ltda., para .lq)lo~, pefa pcuo
de dez anoe, a pMIr de 10 de maio de 1994, sem direito
de elCCkJlivldade, serviço de radlodifU8io sOI'\ora em
onda médla. na oldlde de Uberllndla, Eatado de MinaI
Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PAReCE~ pelf.
~nIca 1egiIIBtiva.

constttuclonaIldade, iurldicldade e

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 47612000·

da Gomi88io de bl6ncia G Tecnologia, Comunlclçâo e
Informática (MSO 110611999) • que "aprova o ato que
renova li penTJiI8Io outorgada à RádIo Colonial FM
Ltda., para explorar JeMço de radJoditusão sonora em
freqOêncla modulada, na cidade de 810 João Del Rei,

Estado de MIrIM Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constttucionalidade, juridlcldade e

técnica legIeIatJy••

Com...,

PROJETO DE DfCRETO LEGISLATIVO NII 54412000 da
de CI6ncIa 8 Tecnologia, ComtJnIc:a9io •
Informtitlca (MSC 182211999) • que "aprova o ato que
outorga c:onct8d.o à Fundaçlo Padre KoIbe de RádIo e
TeJevllão, para ttXeCUtar serviço de radiodl1ueão de
SOJl8 • Imagena,

cidade ele

Su'",

cOm f1'ne exclusivamente ecIucatfvoe, ml

campo Grande,

Estado do Mato GJ'08IO do

RELATOR: Deputado ROLANO LAVIGNE.
PARECER: pela col1lltltlJcioneJidade, JUI'ldlcldad8 e
t6cnlca Iegiele.tfva.

PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO N'57112000·
da Cornilalo de Cí6ncia e Tecnologia, Comunicação e
Inform4tlca (MSC 23612000) • que "aprova o ato que
autoriza a Auoclal;io Comunltárla de RacIocl\fusio
Vale da Betr6nica F.M. a executar serviçO de
radlocIfI.Ro comunitária, na localidade de santa Rita do
S8pucaf, Eatado de Mines Getals". <
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridlcidade e
técnica IegIsle.tiva.
PROJETO DE OECRETO LEGISLATIVO ~ 57612000 •

da ComIe&io de Ciência e Tecnologia. Comuniceçio e

Informétlca (MSC 31812000) • que "aprova o ato que

outorga pennlssio à Fundação Edocatlva Cultural
ComunItária de Belo HorltontlS. para executar serviço de
radioditlJaAo sonora em freqO!ncia modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Belo
HoriZOnte, Eatado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constltuclonslldade, juridlcldQcle e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO lEGIS/.ATIVO ND 592/2000 da Comlsslo de CIência 8 Tecnologia, Comunicação e
Infonnátlca (MSC 114411999) - que "aprova O ato que
autoriza a Comunidade Amiga de RadIodIfuslo Rorênla
• CARFLOR a executar selVlço de radlodlfus.§o
comunitária, na Jo.caJiclade de FIorAnla, Estado do Rio
Gran<Se do Norte-.
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e

técnica I.lativa,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N12 594/2000 •
da ComIuio de CiêncIa e Tecnologia, Comunicação e
Infonnátlca (MSC 194511999) - que -aprova o ato que
outorga permlseão à FundaçAo Padre Kolbe de Rádio e
Televisão. para executar ul'll1ço de rad\od\tuslo sonora
em fréqQência .modulada. com fins exclusivamente
1ducati\<o8. na cidade de Atlbaia, Estado de São Paulo".
RELATOft Deputado ANDR~ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade. jurldk:ldacle e
técnica legiBIativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 6041200O •
da Com/8II0 de Ciência fi Tecnologia, ComUÍ1lcaçlo.
Informática (MSC 61612000) • que -aprova o ato que
autoriza a Aseoclaçlo Comunnárfa Novo Tempo a
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executar serviço de radiodifusão comunitária. na
localidade de Correia Pinto, Estado dEI Santa Catarina".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela Constitucionalidade, jurldicldade e
técnica legislativa.

pela
Fazenda Pl1btlca em virtude de sentença
judiciária, e dá outras providêncla8".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicldade.
técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação. .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIIVO Nll605I2OOO •

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e

Informática (MSC 62312000) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de São Francisco de
Paula a executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de São Francisco de Paula, Estado de Minas

e

PROJETO DE LEI NlI 841811995 • do Sr. VIc Pires
Franco • que "dispõe sobre a multa a ser aplicada à
empresa de transporte aéreo em caso de emissão de
bilhete de passagem em número superior à capacidade
da aeronave destacada para o respectivo trecho de
viagem".
RELATOR: Deputado L~O ALCÂNTARA.
PARECER: pela conatltucionBlldade, jurldlcldade e
téCnica legislatIVa deste e dos subetitutIvos da Coml8eão
de Defesa do Consumidor. Melo AmbIente e Minorias 8
da Comissão de VIação e Transportes, com
subemendas.

PROJETO DE LEI Nll 9nAll995 - do Poder Executivo
(MSC 983/1995) • que "altera dispositivos da Lei nll
8.270. de, 17 de dezembro de 1991. que dispõe sobre
reajuste da remuneração dos servidores PIlbllcos,
corrige e reestrutura tabela de vencimentos. e dá outras
providências",
RELATOR: Deputado NelSON OTOCH.
. PARECER: pela constitucionalidade, Injuridieidade e
boa técnica Iegisl~lva.

PROJETO DE LEI Nll 1.69211996 • do Sr. Slfas
Brasileiro • que "cIspõe sobre o acesso e uso, pela
poieela Federal, de material apreendido pelo órglio de
prática dos crimes de contrebando ou descaminho".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURV.
PARECER: pela constitucionalidade, injurld1cldade e
técnica legialativa.

Gerais".

RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PARECER: pela c:onstltuclonallclade, juridlclclade
técnica legislativa.

PRIORIDADE

PROJETO OE LEI Nll1.646A11996· do Senado Federal
(PLS 89/1995) - 'que "regula o artlgo 811. Inciso I. da
Constltuiçlo Fedarat, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANDRé eENASSI.
.
PARECER: pela Inconstitucionalidade. Injurldicidade e,
no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI N1I 1,052A11999 - do Senado Federal
(PLS 166/1998) - que -altera a Lei nll 9.691, de 22 de
julho de 1998, que "altera a Tabela de Valores da Taxa
de Fiscalização da Instalação por Estaçêo. objeto do
Anexo 111 da Lei nR 9.472, de 16 ele julho de 1997. que
dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, a criação e o funcionamento de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos
termos da Emenda Constitucional nll 8, de 1995", e
dispõe sobre as taxas de fiscalização de instalação e de
funcionamento de serviços de radiodifusão de sons e
imagens educativa".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: peta constitucionalidade, jurldicldade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado André Ben8SSi, em 0411012000.
PROJETO DE LEI NlI 1.181A11999 • da Sra. Angela
Guadagnin • que "altera a Let nll 9.469. de 10 de julho
de 1997, que regulamenta o disposto no Inciso VI do art.
411 da Lei Complementar nll 73. de 10 ele fevereiro de
1993; disp6e sobre a Intervenção da União nas causas
em que figurarem, como autores ou réus, entes da
administração Indireta; regula os pagamentos devidos

PROJETO DE LEI NlI1.77SA/1996 - do Sr. Ar:! Kara.
que "dispõe sobre a aceitação de moeda nacional e
cartão de crédito nacional no pagamento de compras de
mercadoJ1as efetuadaS em lojas francas".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicldade e
técnica legislativa, com e m e n d a . PROJETO DE LEI Nll 3.112/1997· do Sr. Basnto Vlllani
• que "altera o art. 9ll da Lei nll 9.099. de 26 de setembro
de 1995, que dispõe sobre 06 Juizados Especiais Crvei8
e Criminais e dá outras providências". (Apensados : PL
4.737/1998).
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade. jurldlcldade e
técnica legislativa daste e do PL 4.737198. apeneado. e,
no mérito, pela aprovação deste, com emenda. e pela
rejeição do apensado.
PROJETO DE LEi Nll 3.27811997 • do Sr. Pedro
Valadares· que "acrescenta dispositivo ao art. 64 da lei
nIl 6.015. de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
registros públicos", (Apensados: PL 3.981/1997).
RELATOR: Deputaclo JOSÉ ANTONIO ALMEiDA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldJcldade.
técnica legIslatiVa e. no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nll3.287A11997· do Sr. Feu Rosa·
que "concede lsençio às sardat, e ao transporte de
produt06 allmentrclos com destino a entidades.
associações e fundaçOes sem fins lucrativos e a sua
posterior distribuição a pessoas carentes"•
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela inconstltueíonalldade.
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PROJETO DE LEI NlI 3.361A11997 - do Sr. Fernando
ZUppo • que "aorteQ8lIta parágrafo ao art. 15 da Lei nll
8.666. de 21 da lunhO de 1993, vIaando a Introduzir,
der\tre 88 noml8Í'ài1fcJll'lçlo para aquiBiçAo de velcutos
automotores tarnIetrN. pela AdmillstraçAo Póbllca, o
critério de Pretel6ncla pelos movldo8 a álcool".
RELATOR: DeputMo JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela COIlItitUcIOl1aJidade, jurldlcldade e
t~ legielatIwl di Emenda da Comllsão de
Trabalho, de Admlrllattaçio e Serviço Público e deite,

comemend-.
PROJETO DE LEI N' 3.7298/1997 • do Sr. Osvaldo

Ooelho • que "dlrJpl5e ~re as condições eldgrwls para
a ldentlficaçlo do couro e das rnatérla8-primas
sucedâneaa, l.ttOIRdo8 na confecção de calçadoa'.
artefatos",
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: a"., pmferldo,

PROJETO DE LEI NII 3.752A11997· do Amaldo Faria de
Sá - que "crfa o Coneelho Federal e 06 Conselhos
Reg/onala doi ~ fi dá outraa provld6nci88".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO.
PARECER: P* ~ionalidad8, juridlcldade e
tAtcnJca legitlativa . . . fi do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de ~~ e Serviço Pl1bKco, com
emenda e Idlemenda.
VISTA ao Deputado lnaJdo leltão. em 2710612000.
PROJETO DE LEI NII 3.872A11997 - da Sra. RIta
Camata - que "di ncwa redação ao art. 11 do DecretoLei n" 227, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pelo lUt.
11 da Lei n1l 8.901, de 30 de Junho de 1994".
RELATOR: Deputado PAULO MAGAlHÃES.
PARECER: peta col1ltltUcionalldacle, jurldlcldade 8
técnica \eglalIdtIIa deite e do Substitutivo da ComiMio
~ M/nu. energia, com emendas e sú:lemenda&.
PROJETO DE LEI NII 17011999 - do Sr. Edlnho Araajo que "dá nova ~ BD8 81'18. ~ e 88 da Lei nll 9.099,
de 26 de setembro de 1995, e dá outras providêl'lQ\as".
RELATOR: Deputado eoMAR MOREIRA.
PARECER: pela conatitucIonalldade, juridlcidade,
técnlca legilIIa\iVa ., no mérito, pela aprovaçAo.

PROJETO DE LEI NR 19311999 • do Sr. JOSé Roberto
Batochlo • que "dai nova redação a dispositivos da Lei n'I
5.869, de 11 de,ilmelro de 1973 (CódIgo de Pro.eesao
Civil), que dilc/pflnam recursos".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pala oonsl\tUClonalidade, juridIcJdade,
téCnIca leg!IIatlYa 8, no ITH§rlto. pela aprovação na fonna
doSu~

PROJETO DE LEI Nt 38311999 - do Sr. Pompeo de
Mattos· que "lnBtltol a l.oterla Municipal de prognóltlcoB
sobre o 1'88Ubado de 8011810 de n(Jmeros, orglOizada.
noe mddeI tia Ioter\a denominada jogo do bicho e

revoga ~ Iegaia referenres a sua prárlGa e

determina ouWa provtd6nclu".
AeLATO~ Deputado ROlANO LAVIGNE.
PARECER: pela conatttuclonalidade, jurid'JCIdade,
técnica legIaIatJva ., no mérito, pela apro\l8çlo, nos
tel'l1106 do sub8tftutiW.
-
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PROJETO DE LEI NIl406I1999· do Sr. Simão Sesslm
que "acresceIU artigo à lei nll 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, e dá outras providências"
RELATOR: Daputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldáde,
técnica legiaIaIlva ., no mérito, pela aprovaçlo, nos
tennoI do 8UbatitUtivo.
PROJETO DE LEI NlI427/1999 • do Sr. Rubens Bueno
que "l1lYOgam-ee 08 alfa. 607 e 60S do Decreto-lel na
3.689, de 3 de outubro de 1941 • CódIgo de Processo
penar" Apensados: (PL 232512000)
RELATOR: Depulado ANDRÉ BENASSI.
PAReCER: pela constitucionalidade, jurldlcidade e
tknlca legislativa a, no mérito, pela aprovação deste e
do PI.. ~5J2000, apeneado, nos termos do sub&t\tutivo.
PROJETO OI: LEI N° 488/1999 - do Sr. Enio Bacci que
"dá ao revel o dlrelto de aer in\imedo peMOalmente da
sentença e dá outras provldénoills"
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela conatltucionalldade, iuridlc\dade,
tttcnloa leglsldva 8, no mérito, pela aprovação, nos
termos do Stlbatitutivo.

PROJETO DE LEI Nll 601A11999 ~ do Sr. Dr. Helena
"dispõe sobre a obrigatoriedade de velculaçAo de

qUIt

artlgo6 da Conatltulçio Federal no rodapé de \Omais e
revistas, editados em terrlt6rio naclOlTal"
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela Inconstitucionalidade ~, no mérito, pela
rejelçAo defne e do subllltutlvo qa COmiuio de
Eclucaçlo, Cultura e Desporto.

PROJETO DE lEI Nll 846A11999 - do Sr. lédJo Rosa
que "altera o art. 320 da lei nll 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que Institul o Código de TrAnsito Brasileiro"
Ape.naado6 : {PL 640 11999,PL 1035 11999)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGlIO.
PARECER: pela constltuclonalidade, juridlcJdade e
técnica legillatlva deste, dos apensados e do
SUbstitutivo da Comissão de VIaç!o e Transportes.
PROJETO DE LEI Nfl 662A/1999 ~ do Sr. Luis Eduardo
que "toma obrigatória a In&taIaçio de postos de
atendfmento méclco de urg6ncia ao longo das rodovias
federais e dá OUllU provid6nc\a&" Apensadoa '. (Pl
1393/1999)
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela Inconstitucionalidade deste, do PtQjeto
de Lei nll 1.393199, apensado. e do Substitutivo
apreeentado pela Comissão de Via9ão e Transportes.
PROJETO DE LEI NII 667A1199g· do Sr. Dr. HéNo que
"l1IspOe sobre a assistência domiciliar no SIstema Único
de SaÓd."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORWA.
PARECER: pela conatituclonaJidade, jurldlcldade e

t'cnica

I~tiva

deatt, com el1lênda, ê das emendas

da Cornlsalo de Seguridade Social e Famma.
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PROJETO DE LEI NR 1.76611999 • da Sra. Angela
Guadagnin • que "modifica a Lei n° 5.584, da 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
Justiçado Trabalho e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação, com
emenda.
PROJETO DE LEI Nll 2.272A11999 • do Sr. Gerváslo
Silva· que "altera dispositivos da Lei nll 9'.503, de 23 de
setembro ele 1997 - Código de Trânsito Brasileiro,
quanto ao licenciamento do vefculo·.•
RELATOR: Deputado INALDO LEITAO.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcidade e
técnica legislativa, com emendas.
PROJETO DE LEI N1l4.884A11999 • do Sr. Marçal Alho
- que "profbe a exposição de publicações de conteúdo
erótico ou pomográfico nos estabelecimentos que
efetuam sua venda".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
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DeculSo:1-Sesslo
24110/2000

Última Sesslo:

Projetos (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Jurldlcldade e Mérito:
PROJETO DE LEI N"3.879/1993 - do Sr. Paulo Rocha
• que "altera dispositivos da Ler n" 7.998: , de 11 de
janeiro de 1990, pera ampliar o perfodo de concessão
do seguro-clesemprego e reduzir o tempo de exerelclo
de atividade necessário para obtê·lo". (Apensados os PL
18211999, PL
65611995, PL
1.00411995, PL
1.13611999, PL 1.44511996, PL
t.041/1999, PL
2.01711996, PL
2.09411996, PL. 2.28711996, PL
2.40611996, PL 2.50211996, PL 2.681/2000, PL
2.68812000, PL
2.732/2000, PL
3.13212000, PL
3.94111997, PL 4.48811998)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO
PROJETO DE LEI Nll 865-Al1999 - do Sr. Cunha
Bueno - que "revoga o inciso IV do art. 49 e dá nova
redação ao art. 51 da Lei n° 6.&15, de-19 de agosto de
1980, Estatuto do Estrangeiro".
. RELATOR: Deputado JOSÉ GENOrNO

PROJETO DE LEI Nll 2.49412000 .' do Sr. Gilberto

Kassab - que "acresce parágrafo à Lei n° 8.935, de 18
de novembro de 1994, dispondo sobre o envio de
informações acerca da transferência de vefculos pelos
serviços notariais".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade,
inadequada técnica legislativa e, no mérito, peJa
rejeição.
PROJETO DE LEI NR 2.88212000 - do Sr. Vivaldo
Barbosa - que "atribui competência ao Jufzo Federal
para processar e julgar as matérias enumeradas nos
Incisos I a V do art. 66 da Lei n° 7.210, de 11 julho de
1984",
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.
PROJETO DE LEI N" 2.92412000 • do Sr. José Roberto
Batochio • qua "acrescenta parágrafo ao art. 506 da Lei
nll 5.869, de 11 de janeiro de 1973 • Código de
PrOC8Sao Civil".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela const\~cionalidade, !uridicidade,
técnica legislativa e, no ménto, pela aprovaçao.

AVI,80S
PROPOSiÇÕES

EM

FASE

RECEBIMENTO DE EMENDAS

DE

PROJETO DE LEI NR 1.443·A11999' - do Sr. Bispo
Rodrigues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização de exame toxicológico para os fins que
especifica".
RELATOR: Deputado AYRTON XERÊZ
PROJETO DE LEI Nll 1.726-Al1999 • do Sr. Dr. Hélio·
que "dispõe sobre indenização por acidente em rodovia
conservada pelo sistema de pedágio".
RELATOR: Deputado EDIR OLIVEIRA
PROJETO DE LEI NR 1.88311999· do Sr. Paulo Octávio
• que "dispõe- sobre a obrigatoriedade de inclusão nas
escrituras que versem sobre transações Imobiliárias
onerosas, seja a que tltulo for, do nom& da pessoa física
ou jurfdica que tenha intermediado a transação, 8- dá
outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PROJETO DE LEI N? 2.109/1999 - do Sr. Ayrton Xerêz
- que "dispõe sobre a .?on~ituiç~o ,de patrlm6nlo de
afetação nas incorporaçoes Imoblllánas de que trata a
Lei n"4.591, de 16 de dezembro,de 1964". (Apensado o
PL 3.455/2000)
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET
PROJETO DE LEI Nll 2.89a-A/2000 - do Sr. João
Caldas - que "dispõe sobre a vedação às prestadoras
de serviços de telecomunicaçõe& de utilizar números de
código coincldentEl& com os números de Partidos
Polfticos Brasileiros".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
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PROJETO DE LEI tfl3.13112000 - do Sr. Aldir Cabralque "dá nova ~ '&0 inciso IV do art. 5B5 e suprime
a allnea "b" do inci80 11 do art. 275, ambos do CódIgo de
Processo clvir.
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI NIl3.42112OOO· do Sr. José 'Roberto
Batochio - que "altera a redaçio do parágrafo primeiro
do artigo 159 do Decreto-Iel nJl3.6B9, de 3 de outubro
de 1941 (Código de Processo Penal>.".
RELATOR: Deputado INALDO LEITAO

PROJETO DE LEI Nt 3.205/2000 - do Sr. A1ex Canzianl
- que "limita a pendo a1lmentlcla devida ao ex-c6njuge
em 5 (cinco) aoos".
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAl

PROJETO DE LEI Nll3.422I2OOO - do Sr. José Roberto
B8tochlo - que "altera a redação do artigo 421 - "capur.
da Lei nII 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civilt.
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA

PROJETO DE.LEI NlI 3.20912000 - do Sr. Marcoa de
Jesus - que "11'l8t1tul Je8us Cristo Senhor do Braslr.
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PROJETO DE LEI tfl3.21812OOO - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dá preferência de tramitação aos
procedimentos ludiclals em que figure como parte
pessoa flBica oom idBde Igual ,ou superior a sessenta
anos, beneflciárla da assistência judlclária gratuita".
Apensado o Pl 325212000)"
RELATOR: Deputado EDlR OLIVEIRA
PROJETO DE lEI NIl 3.2~000 - do Sr. Osmar
Berragllo • que "dá nova redação ao inciso VII/e ao §
p. do art. 73 da lei 0 11 9504, de 30 de setembro de 1997,
que "estabelece normas ,para as eleições".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENA881
PROJETO DE LEI N!' 3.352/2000 - do Sr. José Roberto
Batochio - que "d18póe sobre o indiciamento para efeitos
processuais penais. alterando a redação do § 11!, além
de acrescentar o § 1l1.. A, ao art. 10 do C6d1go de
Processo Penal - Decreto-Lei nII 3.689. de 3 de outubro
de 1941".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PAOJETO DE LEI Nlt 3.353f2000 - do Sr. José Roberto
Batochlo - que "dis~ sobre a reserva na divulgação
das anotações de pt'Ontuári06 de pessoas indiciadas ou
·proc8S88da8. nas hlpóteees que menciona".
RELATOR: Deputado OSMAR SEARAGLlO
PROJETO DE LEI NII 3.37212000 - do Sr. Osmar
Serragllo - que "altera o art. 51! do Decreto-lei nll 201. de
27 de feverelro de 1967, que "Dispõe sobre a
responsabilidade dos PrBfeltos e Vereadores, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PROJETO DE LEI NIl3.374f2000 - do Sr. Jaime Martins
- que "autoriza a reveraio ao Municlplo de Mateus
leme, no &lado de Minas Gerais, do imóvel que
menciona".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PROJETO DE LEI NII 3.41512000 - do Sr. Ricardo
Ferraço • que "altera o art. 511 da Lei nI!7.347, de 24 de
Julho de 1~, que "dIecIpIlna a ação civil púbtica de
responaabl1ldade por danos causados ao meio
ambiente, ao COIl8lII1ldor. a beM e direitos de valor
artlstico, eetético, hietórlco. turístico e paisaglstíco e dá

outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA

PROJETO DE LEI NR 3.47412000 • do Poder Executivo
(MSC 1.1101200O) - que "altera dlspo8itivoB da Lei 'nll
5.S69, de 11 de janeiro de 1978 - Código de Processo
Civil. referentes a recursos li ao reexame necessário".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PROJETO DE LEI NIl 3.47~ - do Poder Executivo
(MSC 1.11112000) - que "altera dispositiv06 da Lei nll
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, relativos ao processo de 'COnhecimento".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃÓ
PROJETO DE LEI NlI 3.47612000 • do Poder Executivo
(MSC 1.11.212000) - que "altera a Lei oI! 5.869. de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civlr.
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

B -Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, t):
PROJETO DE LEI NII 3.613-Al1993 - do Sr. Carlos
Nelson - que ·estabelece data mensal para pagamento
dos proventos de ilposeotadorla e pensão que
especifica". (Apensados as PL
531/1999, PL
1.60011996. PL 1.96411996, PL 2.529/1996, PL
3.407/1997, PL 3.79211997, PL 3.86811997, PL
3.95311997 s PL 3.98611997)
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PROJETO DE LEI NR 2.071-AJl996 - do Sr. Eduardo
Jorge • que "acrescenta parágrafo ao artigo 26 da Lei 'nR
8.080. de 19 de setel1Jbro de 1990. crlando mecanismos
de prevenção çontra fraudes e atos de desrespeito aos
direitos no Sistema Único de Saúde".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
PROJETO DE LEI NII 3.055-811997 • do Senado
Federal - que "altera o § 3" doart. 20 da lei n° 8.742. de
7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre B
organização da Assistência Social e dá outras
providências". (Apensados 06 PL
46311999. Pl
738/1995, PL 78811999. Pl 8B3I1995, PL 94011995,
PL 1.06SI1995, PL 1.1~1995, PL 1.14.311995, PL
1.451/1996, PL 1.46311999. PL 1.477/1996, PL
1.51911996, PL
1527/1996, PL
1.743/1996. PL
1.82811996, PL 2.057/1996, PL 2.05811996, PL
2.06411999. PL 2.151/1996, PL 2.242/2000. PL
2.674/2000, PL 2.70611997, PL 2.71211997. PL
3;O~OOO.?L
3.10811997. PL 3.197/1997 li PL
3.459/1997)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGlIO
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PROJETO DE LEI NR 3.133·Al1997 • da Sra. Tetê
Bezerra - que "dispõe sobre a dispensa, para o
beneficiário do projeto de assentamento para reforma
agrária, do pagamemo d& ~ p6'l'\\nemes. a ploie\tltr
de desmatamento a serem executados em sua área".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PROJETO De LEI NII 3.77811997 - do Senado Federalque "altera o art. 11 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990 - Regime Jurrdlco Único dos servidores Civis
da Unlio - para determinar a obrigatoriedade da
realização de concurso público por entidade estranha ao
órgão da AdminIstração Pública cutos cargos serão
objeto desse concurso".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PROJETO DE LEI NR 3.786-N1997 - do Sr. Fernando
Zuppo • que "dispõe sobre Inscriç6eB em Braile nos
medicamentos".
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PROJETO DE LEt NII 3.833-8/1997 • do Sr. Inácio
Arruda - que "c:f1Spii8 sobre a obrigatoriedade do uso do
çareIho sensor de vazamento de gás nos
estabelecimentos pomerclals e industrlals e prédios
residenciais, e dá opttas provld6ncias".
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PROJETO DE LEI ~ 3.91O-A/1997 • do Sr. Paulo Paim
• que "dispõe sobre a ação da União no IncentiVo à
pesquisa de doenças etna-raciais e a programas de
educação e saúde a elas telativos"•
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PROJETO DE LEI NII 4.088-Al1998 - do Sr. Enio Bacci •
que "dispõe, sobre a realização de exames
bacteriológicos para servidores do setor de limpeza
públIca".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PROJETO DE LE\ N'l4.291-Al1996 - do Sr. João Paulo
_que "dá nova redação ao artigo 13 da Lei 6.194, de 19
de dezembro de 1974, que disp6e sobre seguro
obrigatório de danos pessoais causados por vefculos
automotores de via terrestre, ou por sua carga, a
pessoas transportadas ou não".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
PROJETO DE LEI NII 11-8/1999 - do Sr. Paulo Paim que "dlsp6e sobre a Identificação de proponente de
adesão a sistema de cartão de crédito e assemelhados,
a entrega do cartão, e dê outras providências".
RELATOR:,Deputado JOSé GEl\IofNO
PROJETO DE LEI NR 228-A/1999 • do Sr. Augusto
Nardes • que "eprescente-se ao art. 196 da Lei Federal
nll' 4.s04~ 'de 30 de dezembro de 1964, e ~ltenições'
posteriores - estatuto da Terta, os seguintes parágrafos,
revogando-se o seu atual parágrafo único".
RELATOR: Deputaào EO\R OL\VEIRA
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PROJETO DE LEI NR 31711999 - do Sr. Edison Andrino
• que "altera a redação do art. 159 da Lei nll 9.503, de
23 de setembro de 1997, que Institui o Código de
1'r~ns\\o ~rs\\e\rtf. \fr,pensaõo o PL 6$J1~)
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO
PROJETO DE LEI NII 467-N1999· do Sr. Coriolano
SaJes - que "altera a Lei n'l 1.060, de 5 de fe~erelro de
1950, que estabelece normas para a concessão de
assistência Judiciária aos necessitados, para conceder a
'gratuidade do exame de DNA, nos casos que
específica".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA
PROJETO DE LEI NR 518-8/1999 - do Sr. Herculano
Anghlnettl • que "dIspõe sobre Informações que a
empresa concessionária ou permissionária de serviço
púb6co deve prestar ao usuário·.
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PROJETO DE LEI NA 809-At1999 - da Sra. Maria Do
Carmo Lara • que "dispõe sobre a descentralização dos
recursos destinados a programas de atendimento aos
deamtll\Ó08 e às ges\an.es em Jisco nU'lric'lona\ e dá
outrs& providências".
RELATOR: Deputado NELSON PELL.EGRINO
PROJETO DE LEI NII 859-Al1999 -, do Sr. Aldo Rebelo que "toma obrigatório o exame prévio de DNA para a
cremação de cadáveres".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
PROJETO 'DE LEI Ng 94311999 - do Sr. Valdemar
Costa Neto - que "prolbe Inversão da ordem doe nomes
constantes na Lista Única de Transplantes do Sistema
Nacional de Transplantes se houver leito disponfvel em
qualquer unidade hosplf!llar acessfveF.
RELATOR: Deputado JULIO DELGADO
PROJETO DE LEI NII1.043·Al1999· do Sr. Dr. Hélio·
que "obriga a rede hospltsJar, pública e privada. a
realizar estatrstlca de óbitos bem como apresentar
relatório médico".
RELATOR: Deputado AYRTON X1:1='&
PROJETO DE LEI NII 1.21011999· do Sr. Agnelo
Queiroz· que "altera dispositivos da Lei nll 6.517, de 23
de outubro de 1968, que dispõe sobre o exercrclo da
profiSSão de Médico Veterinário e cria os Conselhos
Federal e Regionais de Medicina Veterinária".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
PROJETO DE LEI NII1.295·Al1999· do Adolfo Marinho
- que "altera a Lei nIl 9.503, de 23 de setembro de 1997,
para disciplinar a exploração e a~condução de vefculos
de aluguel".
RELATOR: Deputado AVRTON XERêZ
PROJETO DE l.EI N'l 1.331-Al1999 - do Sr. Badu
Picanço - que "altera o art. 42 da lei nS' 9.078, de 11 de
setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providênciss·.
RELATOR: Deputado NEY LOPES
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PROJETO DE LEI N'l1.371·Al1999· do Sr. Geraldo
Magela - que "~ sobre a destinação de ElBpt!l908
para a lna1:akl9'O de ótgios integrantee do Sl6t8ma
Nacional de Def8ea do Consumidor em "shopping
cantar" e em locIla de8tlnado& a fefras e a elq:108ições
cornerçlale e indu8trlala".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PROJETO DE "LEI NII 1.391·Al1999 • da Sra. RIta
Camata • que "c:Isp6e sobre exigências para adoção
internacional".
RELATOR: Deputado EDIR OLIVEIRA
PROJETO DE LEI N" 1.429/1999 • do Sr. Davaldo
Blolchi • que "dispõe sobre a regularização fiscal e
documental de V8fcu1os usadoe de fabricaçio
estrangeira, Importados ao amparo de limlnarea
concedld88 em mandado de segurança-o
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA

PROJETO Df lEI NI2 1A44-Al1999 • do Sr. Rubens
Bueno • que "cIspõe sobre a obrigatoriedade de
Instalação de serviço méclico de urg6ncia em
estabelecimentos comeroials e shopping eenters".
RELATOR: 0epI.d.ad0 NEV LOPES
PROJETO DE lEI NII 1.673/1999 - do Sr. Enio Baccl •
que "disp6e sob... a proibição de descontos nos salários
doe frenti&tatJ de POIltoe de combustíveis em função da
ocorrência de emJasIo de cheques sem fund06 e dá
outras provld6nc:llMl-. (Apensado o PL 1.749/1999)
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PROJETO DE LEI NR 1.869-Al1999 • do Sr. JI1Uo
Redecker • que "autoriza o Poder Executlvo a doar o
Imóvel que menciona".
RELATOR: Deputado AYRTON XERêl
PROJETO DE LEI NIl1.907-Al1999· do Sr. Or. Hélio·
que "cria a Área de Proteção Ambiental - APA - do Rio

Caplvarl".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PROJETO DE LEI NR 1.98411999 - do Sr. Macio Sá •

que 'aet'eflCl8f\ta cAIpoeitivo ao art. 511 da Lei nl 6ClO9, de
1973, que dlepOe IObre a utilização e exploraçAo dos
aeroportos' d81 facilidades à navegação aérea e dá
outras j::l'OVIdinclae-,
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI NR 2.00811999 • do Sr. Wilson sana
- que 'denomina "senador Vicente VuoJo" a ponte
rodoferrovlArta 8ObI'e o Rio Paraná, entre os Estados de
Mato GI'OII8O do Sul e São Paulo". (Apensado o PL
2.99412000)
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PROJETO DE

LEi ~ 2.04111999 - do Sr. Tetmo KlI'8t·

que "ac.-centa parágrafo ao art. 80 da Lei nl 9.503, de
23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito

Brasileiro-.
RELATOR: 0Gputad0 FERNANDO GONÇALVES

Outubro de 2000

PROJETO DE LEI NR 2.157-Al1999 • do Sr. Badu
Plcanço - que "8Cl'8ICenta dlsposlti\lO ao Decreto-lei nll
221, de .28 de fevereiro de 1967, que 'dispõe sobre a
proteçio e estfmulo8 à peeca • dá outras providêncIas"•
RELATOR: Deputado AVRTON XERêZ
PROJETO DE LEI Nll2.28811999 • do Senado Federalque "institui o Dia Nacional do IcIoBo-. (Apensado o PL
2.38612(00)
RELATOR: Deputado EDIR OLIVEIRA
PROJETO DE LEI NR 2.36912000 - do Sr. 0IImpi0 Pires
• que 'ine\\\u\ o ano de 2002 como •Ano NacIonal Carlos
Drummond de Andrade" e dá outras provldânclas',
RELATOR: Deputado SéRGIO MIRANDA
PROJETO DE LEI NR 2.43112000 - da Sra. Celcita
Pinheiro - que "denomJna "Viaduto Luiz PhBlppe Pereira
leite" o viaduto localizado no quU6metro 404 da rodovia
BR~163,

no entroncamento com a rodovia MT-407,
Rodovia dos Imigrantes. no municfplo de Culabá-MT".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI NR 2.432/2000 .' do Sr. Urslclno
Queiroz - que "altera a lei nII 9.503, de 23 de setembro
de 1997. que "\naU\u\ o C<KlQo d9 Trlna\to.9rae\le\ro",
de forma a prever a realltaçlo periódica de exames de
alc0oiemia em condutores, na forma"que especifica, e
dá outras providênclaa".
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PROJETO DE LEI Nll2.708-AI2OOO - do Sr. João OÓ8er
• que "acrescenta parãgrafo ao art. 46.2 da Consolidação
das LeIs do Trabalho • CLT, para proibir descontos
salariaIs pelo fomecimento de uniformes pela empresaw•
RELATOR: Deputado EDIR OLIVEIRA
",
PROJETO DE LEI NR 2.71512000 • do Sr. Edmar
Moreira - que "denomina. 'Rodcwia Joe6 Guat\nt> Jón\ot"
o trecho da rodovia BR-356. entre as cldadee de Murlaé
e Ervália, no Estado de Mlnu Gerals-.
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI·ACKEL
PROJETO DE LEi Nll 2.75512000 • do Sr. Olavo
Calheiros • que "altera a redaçio do art. 148 da lei
9.503, de 23 de aetembro de 1997, permitindo a
médicos particulares ou conveniados a planos de salXJe
aplicarem os exames de aptldAo ffalos e mental para
obtenção ou renovação do documento dê habllltação-.
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

na

PROJETO DE LEI NlI2.76612OOO· do Sr. Odelmo leêo
- que "altera a Lei nll 9.503, de 23 de ~ro ..de 1997..
que "institui o Código de TrAnsito S,,"erro", part4 dlfiipOr
sobre a renovação de Carteira Nacional de Habilitação'.
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PROJETO DE LEI N' 2.81912000 - do Sr. SIlvIo torres que "õJ8P8n&a a apresentaçlo 'de declaniÇão de
rendlmentot ou de lnforrnaç6es de pe8IOB8 jurfdlcas
extintas. para baixa de inscrição no Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica (CNPJ)-.
RELATOR: Deputadó BISPO WANDERVAL
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PROJETO DE LEt N" 2.84012000 da Sra. Es1her
• ql:l8 'ea~lece procedimentos relativos ao
cumprimento da prioridade na oferta de vagas para o
m

G~I

ensino médio".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO
PROJETO DE LEI NII 2.878/2000 - do Senado Federal -

que 'denomina Governador Edmundo Pinto o trecho da
BR-364".
RELATOR: Deputado ZENAlDO COUTINHO

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E
MINORIAS
REUNIÃO ORDINÁRIA
ELEIÇAo DO 2° VlCE.PR~SIDENTE
Local: Plenário 08, Anexo 11
Horário: 10h

Substitutivos (art.119, II e § 1°)
AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

INDICAÇAo· DO PARTIDO DA FRENTE LIBERAL:
Deputado PAULO GOUVEA (PFL-6C)

REUNIAo EXTRAORDINARIA

COM/SSAO

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Jurldlcldade e 'érlto:
PROJETO De LEI NR.. 2.996/2000 - do Sr. AIceste
Almeida - que "suprime os incisos 11I e tV do artigo 219
do Código Civil Brasileiro - Lei nll 3.071, de 01 de
janeiro de 1916". .l
RELATOR: Deputado RENATO VIANA

PROPOSIÇOES

EM

FASE

Quarta-feira 18 51063

DE.

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Local: Plenário 08. Anexo "
Horário: 11 h

A· Requerimentos:
00 Sr. Salatiel Carvalho· que "Requer a realização de
reunião
de
audiência
pública
para
colher
esclarecimentos sobre os motivos do 'recaI!" que será
promovido pela General Motora do Brasil em cerca de
1,26 milhão de veículos fabricados no para. a demora da
comunicação aos consumidores. bem como as
possíveis indenizações, tendo como expositores o
Presidente da GM e a Diretora-ExeclJtiva do Procon-

SP".

Substitutivos (art.119, 11 e § 1°)

00 Sr. Fernando Zuppo - que 'Requer a realização de
reunião de audiência pública'com a presença do
Presidente da Agência Nacional de Petróleo-ANP. para
prestar esclarecimentos sobre matéria veiculada na
Revista IstoÉ. especlaJmente sobre a denúncia de
venda de registros de funcionamento de dlst~buldoras".

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

B .. Proposições Sujeitas à Apreclaçio do
Plenário da Casa:

Decurso:

~ Sessão

Última Sess.o: 2011012000

COM/SsAo

PRIORIDADE

A .. Da Análl.e da Constitucionalidade,
Jurldlcldade e Mérito:

,

PROJETO DE LEI NR 56-Al1996 - da Sra. Rita Camata
- que "altera o artigo 14 do Decreto-Lel nll 58, de 10 de
setembro de 1937, que "dIspõe sobre o loteamento e a
venda de terrenos para pagamento em prestações".
RELATOR: Deputado'BISPO RODRIGUES
PROJETO DE LEI NlI 627-Al1999 - do Sr. Enio Bacolque -rixa em 3 (três) anos prazo para usucapião
especial em área rural até 60 (cinqOenta) hectares e dá

outras providências".

'

RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll'89/1999 • do
Sr. Telmo Kirst • que ·obrlga a indicação de tributos
pagos na nota fiscal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 40912000 •
do Sr. Marcos Afonso • que "susta a aplicação do
disposto no art. 211 , Inciso XIV, do Decreto nll 1.752. de
20 de dezembro de 1995".
RELATOR: Deputado FERNANDO ZUPPO
PARECER: favorável
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Propoalç681 Sujeitas à Apreciaçlo
Conclusiva das Comin6es:
TRAMlTAçAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI ~ 3.547-A/1997 • do Sr. Jorge
Tadeu Mudalen • que "dispõe sobre a eomercllllzação
de produt06 em vullhame8 reutilizáveis e dá outtaa
providêncla8"•
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: fa'lOl'ável

VISTA CONJUNTA concedida aos Deputados Celso
Russornanno e Femando Gabelra. em 041101200O
PROJETO DE' LEI ~ 3.627/1997 • do Sr. VIc Pirea
Frtmco - que "obr1g8 as Companhias Aéreas a d/vulgar
InfOl'\'1\llQÕe8 tlObm a aeronave de embarque, e dá
outras provJd6ncilJe".
RELATOR: Deputado PASTOR VALDECI PAIVA
PARECER: favorável a este e ao PL nll 2.97912000,
apensado, com subatitutivo

PROJETO DE LEI Nil1611999 - do Sr. Paulo Rocha •
que "dlepõe sobre a proteção da floresta natural
prImána na mglio Norte fi ao norte da reglAo CentroOeste",
RELATOR: Deputado MARCOS AFONSO
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA Concedida ao Deputado Rlcarte de FreitM, em
04/1012000
PROJETO DE LEI NR 674/1999 • do Sr. CeI80
Russomanno • que "dispõe sobre a participação e
defesa do usu4rio dos serviços públicos e dá outras
prO'l\d6nc\as"•
RELATOR: Deputado MARCOS AFONSO

PARECER: fa\'Ot'iVel a este e contrárfo aoe PL's f1;t
1.878199, 1.896199.2.086199, apensados

Outubro de 2000

PROJETO Df LEI NR 1.89811999 - do Sr. Luiz
BlItencourt • que' "8I88gUra Informaçlo prévia sobre
chances de premlaqio em sorteio".
RELATOR: Deputado PASTOR VALDECI PAIVA
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI ~ 1.91211999· do Sr. JOIJé Aondldo
• que "modifica a Lei nIl 9.472, de 16 de jUlho de 1997,
determinando idêntica tarifa para aervIçoB almfl.res
prestad08 através ela telefonia fixa e teIefooia m6vet".
RELATOR: Deputado JOSé BORBA
PARECER: favorável
VlsrA concec:lda ao Deputado Arlindo Chinaglla, em
04I1~OOO

PROJETO DE lEI NIl 1.98311999 - do Sr. LuIz
Blttencourt • que "diepõe 80bre a aulentlcáçâo meclnlca
de documental por instituição bMcárie".
RELATOR: Deputado SAU\TIEL CARVALHO
PARECER: fayorável a este e à emenda apl'l!l8«ltada
na Comlsdo, com Bubemenda
PROJETO DE LEI NO 2.061/1999 • do Sr. SIII18
Brasileiro • que "toma obrigatória à lmplantaçio de
lnetalações de distribuição de gáa combuetfvel em
edlffcloB de uao p(lbIIco".
RELATOR: Deputado FERNANDO ZUPPO
PARECER: favorável, oom adoçio da emenda,
apresentada na COUI
PROJETO DE LEI NR 2.258/1999 - do Sr. Wilson ~t08
• que 'di6p6e sobre a obrigatoriedade de reaJlzaçio de

estudo prévlo'de auto-al.l8tentAlbllicla'de para ImplMtaçio
de assentamentos em progrernu de monna agrária e
dá outras providênoIaa'.
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITIAR
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE: LEI N" 99411999 • do Sr. BI.tpo
Rodrigues- que "dispõe sobre a proteção à fauna
silvestre braIllefra".
RELATOR: Deputado PASTOA VA!.DECI PAIVA

VISTA concedida ao Deputado At1JndO Chinaglla, em
0-111012000

PARECER: favorável a este e ao PL n ll 1.695199,
apensado, com 8llbstitutlvo

PROJETO DE LEI N'l 2.34012000 • do Sr. CMnentlno
COelho· que "acrescenta diapositivo à Lei n R 9.666, de 3
de junho de 1998, que 'dlapõe sobre 08 planos e
seguros privadoe de assistência à sac1de".
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITTAR
PARECER: favor4vel
VISTA CONJUNTA concedida aos Deputados ArlIndo
Chirtaglla e Cfilao Russomanno, em 041101200O

PROJETO DE LEI NR 1.46111999 - do Sr. LuIz
Bittencourt - qt.Ie "dispõe sobre a reserva de asaentos
para peuoM obesae noa sistemas de transporte

público coletivo rndovIério urbano e intentStadlJal".
RELATOR: Deputado Duíuo PISANESCHI

PARECER: contrário
VISTA CoMetida ao Deputado Celso Russomamo, em
04/10/2000
PROJETO DE LEI NII 2.47912000 • do Sr. Ricardo
.
Barros - que "altera o al1. 12 do Decreto-LBJ n"13, de 21
PROJETO DE LEI NR 1.74611999 • do Sr. BI8PO de novembro de 1966. que 'dispõe &Obre o slatema
Rodrigues - que "obriga o revendedor de vefculO8 novos nacional de ~_1'QtI pJ'lyarJQsr- regula 18 operaç6et de
ou usa~ a Infonnar o consumidor ~o yalor de tuaIt-e' -- ãêguiOS-i reueguros e dá outras provld6ncl..". Impostos cobrldos pelos órgãos p(IbIlC08 para ue o RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
.
mesmo circule livremente, e dá outras provldênclas •
PARECER: favorável a este e à emenda apreéentada'
RELATOR: Deputado PASTOR VAlDECI PAIVA
na Comi881o
PARECER: favorivel
VISTA concedida ao Deputado Celso Russomanno, em
VISTA CONJUNTA concedida a06 Deputados Mndo 041101200O
Chinaalla e Celso RUI&Omanno •em 04110/2000

tt
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PROJETO DE LEI NR 2.79112000 - do Sr, Agnelo
Queiroz • que "dispõe sobre a dispensa de revista dos
portadores de marcapasso. ou aparelho similar por
portas magnéticas ou dispositivos de segurança
semelhantes"•
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR
PARECER: favorável

A· Requerimentos:

PROJETO DE LEI NR 2.97112000 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos • que "modifica a Lei nll 6.902, de 27 de
abril de 1981",
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: favorável, com emenda

Do Senhor Deputado Sérgio Novais, que solicita a
realização. de audiência pública para tratar da situação
caótica que encontram-se as BR's 116, 222 e 020 no
Estado do ceará.

PROJETO DE LEI NIl 3.05012000 • do Sr. AntOnio Jorge
• que "torna obrigatória a Impressão, em todas as contas
de energia elétrica, do número do telefone de
atendimento da Ouvido ria da Agência NacIonal de
Energia Elétrica (ANEEL)".
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOIJRT
PARECER: favorável a este e contrário à emenda
apresentada na Comissão
PROJETO DE lEI Nll 3.098/2000 • do Sr. Pedro
Pedrosslan • que '"acrescenta os incisos VI e VII ao art.
31 da Lei nR 8.9n, "de 6 de janeiro de 1995".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR
PARECER: favorável

AVISOS
PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO EMENDAS( 5 SIESSÕES)

Decurso:1°Sesslo

00 senhor Deputado Nllmárlo Miranda, que solicita a
realização de audiência pública da CDUI para que
sejam esclarecidos os motivos da não inclusão da
população brasileira moradora de rua na pesquisa do
Censo Demográfico de 2.000.

00 Senhor Deputado Sérgio Novais, que solicita a
realização de audiência pública para tratar do Programa
de Desenvolvimento integrado Sócioeconômlco IDH 14
e os critérios dos investimentos em saneamento

ambientai.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação pelo
Plenãrio da Casa:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nll 82/99 • do Sr.
Paulo Feljó - que "dispõe sobre a criação do Fundo de
Recuperação Econômica das Regiões Norte, Noroeste..e
Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado OrNO FERNANDES
PARECER: favorável

C· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das COJ!lissões:
PRIORIDADE

Última Sessão: 24110/2000
Substitutivos (art. 119, 116 § 1°)
AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PROJETO DE LEI NlI 1.809/1999 - do Sr. Bispo
Rodrigues - que -dispõe sobre a segurança nas
transações bancárias efetuadas por meios eletrônicos, e
dá outras providências-o (Apensado: PL. nll 3.048/2000)
RELATOR: Deputado PAST-QR VAlDECI PAIVA

PROJETO DE lEI N2 2.105199 - do Sr. Valdemar costa
Neto - que -estabelece pàrâmetros mfnimos para os
estudos de Viabilidade Municipal previstos no parágrafo
49 do art. 18 da Constituição Federal de 1988",
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET
PARECER: ,Favorável na forma do Substitutivo, em
anexo.
VISTA CONJUNTA: COncedida aos Deputados Adolfo
Marinho e Rubens Furlan.

D· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR
Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 10h

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nll
2912000 • do Sr. Alexandre Cardoso • que ·Propõe que
a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior
fiscalize a Companhia Energética do Ceará para apurar
~s constantes Interrupções no fornecimento de energia
elétrica, oscilação na tensão e outras irregularidades
comprometedoras da qualidade do serviço prestado nos
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cenlltla urbMol e interior; 08 aumentos correnteI da
tarifas de energia; at candlç6es de segurança Ieboral e
o Impacto na ptCldut\YldIcl8 decorrente da elCtinçlo da
postoa de trQiho".
RELATOR: ~o sêRGIO NOVAIS
RELATóRIO PfltvlO:. favorávell ~
VISTA: CcnjI.Inta ao Cep. Adolfo Martnho 8 Deputeda
Iara Bemardl
PROJETO DE LEl NA 4.4Q3-At98 - do Sr. Franco
Monloro - que "proAbe • Impenneabillzação totaJ doi

terrenoe urbMol".
RELATOR: Deputado ZAlRE REZENDE
PARECER: Fa\101'6Yll com emendai apreaentadU na
ComI88lo de DIáea do Consumidor, Melo Ambiente e
MInorlu.

Outubro de 2000

malI de 500 (quinhentas) unidlldee, quando flnIncl"
pelo Silteme. Financeiro de HIbItaçIo".
RElATOR: [)epu\&;k) JOÃO CASTELO
PARECER: Favorável ao Pl. 2.645100 e teu apenso PL
2.mIOO. na forma do 8ubs1itutlvo.

AVISO
PROPOSIÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (G SESSÕES)

DecUT$0:4· S_jo
(Jltlma S8Sslo: 19110100

PROJETO DE LEI NlI 913t99 - da Sra. NIce Lobio -

PI'Ojetoe de lei (art. 118, '.110)

que "aItlIm o art. 5l',1nc1eo I, da leI nI 7.927, de 1969".

RELATOR: Deput8do WALDIR SCHMIDT

PARECER: F&YOI'áY8I 10 Pl NI 973199 e contntrlo ao
Pl Nt 980tW (apeneado).
VISTA: ao Dep. Jolo Cutelo
PROJETO DE LEI N' 2.179J99 - do Sr. Arnaldo Faria de
56 - que ~ a Maboraçio 8 a aprovaçio de Eatudo
de Impacto de V1ItnhIInc;a (EIV) como requlaltol prévios
pare a ~ de eetabeleclrnentos comeroiP de

PROJETO DE LEI N' 3.4091200O • do Sr. ~
Mourlo - que "diap6e sobre OI pa~enkl8 do solo
LlfbtIno realizadol na forma de condOmfnio ".
RELATOR: Deputado RUBENS FURLAN

COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

grande paÃ8 em .... urb&nu".
RELATOft DlIputado GUSTAVO FRUET
PARECER: FavorávIf na forma do Subllítutlvo.

PROJETO DE LEI NA 2.217199 - do Sr. Aldo Rebelo que ..... o 8lt ofIda lei nl8.766, de 19de dezemblO
de1i79, • dli outrae proW:Ianclas-.
RELATOR: 08putad0 RUBENS FURtAN
PARECER: Favorãwl na foIma do Substitutivo.
PROJETO DE LEI NR 2.342fl000 - do Sr. Clementino

Coelho - <lU' "dlepW aobre a equallzaçlo de taxas de
jum. em apel'a96M de cré<lto vll'ICUIadu a
Inv&Itimento8 em infra-estrutura na regllo do semt·6r\do
do Nord. .••
RELATOR: ~ INÁCIO ARRUDA
PARECER: FavcriYeI.

PROJETO DE LEI NR 2.50012000 - do sr. VIvaldo
Barboea - que ·dIItlna recuraos das loterialS ao

REUNIÃO EXTRAORDINARJA DE
AUDiêNCIA PÚBLICA
Lo<*~ P!en6rio 9, anexo "

HorárIo:14h30

TEMA:

"EecIarIcer açio de Integl1lll1t8a da PoIfcla CIvIl do DF
contra trabalhadores do Serviço de limpeza Urbana$LU, que reeultoo no aaeaseinato do trabalhador e
alnclcallsta GllDO OA SILVA ROCHA'.
CONVIDADOS:
General ATHOS COSTA DE FARIA - Secretário de
Segurança P6bIca dO CIatrito Federal;

FUNCAP - Fundo ~ pera C8lamlcladea PúbUcu".
RELATOR: Deputado MARCIO MATOS
PARECER: FavcriYel.

-

Dr. LAEATE RODRIGUES DE BESSA - DIretor-

Geral da Polícia elv\t do 0l8trI0 Federal;

PROJETO DE LEI NR 2.6301200O - do Sr. Norberto
Tela/ra - que 'altara a Lel ~ 6.796, de 19 de dezembro
de 1m, qr..- "dI8p6e aobre o parcelamento do 1010
urbano e ~ ClUtrM provIdIncIu", PfII'8 definir oondlQOes
para • ImplWltaçAo de novoe loteamentos ••
RELATOR: DepLPdo RUBENS FURlAN
PARECER: CONTRÁRIO,

-

PROJETO DE lEI Nt 2.M5I2OOO - do Sr. JoÁ catfols
CoutInho - qui "T0I'I'Ml obrigatório a construçlO de
prédlol dIdnIdoI ao etwlno ~ e de 11 gl'&Ll e
chJ prar;a de eIpOrt8e, llO6 conjuntoe reeidenclall com

-

Sr. ARNULFO ALVES PEREIRA - Agente da
Delegacla de Rouboe • Furtol-DF;

Sr. ROMILOO BRITO DE MESQUITA - Agente da
Defegacla de Rcx.IboIe Furtai-DF;
Sr. ISMAEL NASCIMENTO BISPO - testemunha •

trabd1ador do SLU; .
-

Sr. GERALDO RUFINO - testemunha e trabaI1IIdot
doSLU;
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COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO
REUNIAo ORDINÁRIA
Local: Plenário 5 - Anexo 11
Horário: 10h

A - Requerimentos:
Do Sr. CLEMENTINO COELHO - propondo a reallzaçio
de audiência pública, çom a presença do Senhor
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PROJETO aé LEI NlI2.951/oo - cio Sr. José Afebandro
- que "rev9ga o Decreto-lei nll 6.761, de 31 de Julho de
1994, que 'concGCle favores flscai8 aos hotéis que se
estabelecerem no terrltólio nacional e fixa "as condições
para essa concessão', e á1tera o Decreto-lei nR 1.439, de
30 de dezembro de 1975, que 'dispõe sobre a
concessão de Incentivos fiscais e outros estímulos à
atividade turística nacional, altera dlspoalções dos
Decretos-leis nOs 1.376, de 12 de dezembro de 1974, e
1.338, de 28 de julho de 1974, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES
PARECER: favorável, com emenda
PROJETO DE LEI N1I 3.1781OO ~ do Sr. SOvIo Torres-

Francisco Gros, Presidente do Banco Nacional de

qutl . "d1sp6e sobre o enquadramento de micro e

Desenvolvimento EconOmIco e Social - BNDES, para
explicar o posicionamento do Banco na d1wlgada
operaçio de financiamento ao Grupo Vicunha para a
aquisição das participações acionárias do BracJesco e
da Previ (Fundo de Pensão dos Empregados do Banco
do Brasil) na Companhia Siderúrgica Nacional - CSN.

pequenas empresas no Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS, Institurdo pela Lei nll 9.964, de 10 de
abril de 2000".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: favorável

\

Do Sr. RICARDO FERRAÇQ - propondo a realização
de audiência pública, com a presença do Sr. Francisco
Gros,
Presidente
do Banco
Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, para exposição
do plano estratégico do BNDES, 2000-2006.

B - PropoalçOes sujeitas à apreclaçio
conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇAO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NII 3.973-AJ97 - do Sr. SlIas
Brasileiro - que "toma obrigatório o uso de etano! como
combu&t{vel~ da frota oficiai de velculos e dá outras
provld6nciu"•
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Atex Canzianl, em 4110100
PROJETO DE LEI NII 4.671-A/98 - do Sr. Jalr
Meneguelll ... que- "disciplina a Instalaçio, uso e
manutenção de sistemaS de Injeção de combustrvel,
sondas de controle de- mistura, conversores catalrtlcos,
sistemas de escapamento de gases em verculos
automotores e dá outras providências".
RELATOR: D~putado JOSÉ MACHADO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Alax canziani, em 4/10100
PROJETO DE LEI NR 2.578/00 - do Sr. Ricardo lzarque "dispõe sobre a Implantação de norma técnica que
regule a fabrlcaçlo e a comerciallzaçiio de doces e
chocolates com brinquedos acondicionados em seu
Interior e dá outras providencias".
.RELATORA: PePutade!J-fQtA. qUI~ ..
PARECER: favorável, com emendas
VISTA ao Deputado José Machado, em 24lO5lOO

PROJETO DE LEI NII 164-A199 - do Sr. celso
RU88Ot11ano - que "estabelece limites aos aumentos de
aluguéis nos casos de contratos de locação de imóveis
UrbanÓ6 e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA
PARECER: favorável, com subatltutivo
VISTA conjunta' aos Deputados Jurandll Juarez, AJax
Canzlanl e Rubem Medina, em 28108100
PROJETO DE LEI NII 714-A199 - do Sr. Gedclel Vieira
LIma - que "altera a redação dos arts. 91 e 93 da Lei nll
7.210, de 11 de Julho de 1984 - Lei de Execução Penal,
e dispõe sobre a privatízação das CoIOnlas Agricolss,
Industriais e das Casas do Albergado". (Apensado o PL
nll 2.003f99)
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE
PARECER: favorável, com emenda, ao Projeto e
contrário ao Pl nR 2.003/99, apensado
PROJETO DE LEI Nll 2.649/00 - do Sr. Augusto Nardes
- que "faculta a opção pelo SIMPLES. lhaflfurdo pela Lei
nll 9.317, de 1996, às empresas que prestam serviços
de montagem de "estruturas metálicas, pinturas de
placas publicitárias e confecção de grades, portas,
portões e Janelas metálicas".
.
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI
PARECER:. favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Alex canziani, em 218100
PROJETO DE LEI NII 2.915100 - do Sr. Bispo
Wanderval - que "especHlca que 08 programas de
incentivo ao turismo fmancJados, no todo ou em parte, .
por Instituições financeiras oficiais serão Implementados
apenas nos Munlcfplos que contarem com
equipamentos públicos destinados ao atendimento a
deficientes frslcos".__
RELATORA:"Deplrtada UDJA QUINAN
PARECER: favorável
PIZZOLATTI
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO.
REUNIAo ORDINÁRIA
Local: P1enât1o 10, Anexo 11
Horário: 10 horas

A - Requerimentos:
Do Sr. aementIno Coetho - que "8oIIcita sejam
convidados para, em reunião de audl6ncla ptlb1ca,
prestarem depoimento
sobre a 8xperl6ncia de
interiorlzaçAo do ensino superior ptlbllco federal, o
Reitor da Unlvll'lldade Federal da Paralba - UFPB,
Prof. Jader Nunes de Oliveira, e o Pr6-ReI1or de
Assuntos do Interior, Prof. Thompson Femfolldes Mariz,
que adminiatra o campus da UFPB em campina
Grande".

Do Sr. Joaé Linhares - que "requer a I'88lizf1Çio de
reunião de audiê~ pl1b1lca da Comledo deEduC8Çio, Cultura e OtlfaPorto, com a part.lctptlQlo da
Comi8SAo de seguridade Social e Farnflla, a fim ele ao
. debater o tema, Preparando a Transfonnaçlo da
Educação Mjdlca Brasllei.... esta Cala poeu. otel'BCer
sua contrlbulçAo a essa Importante iniciativa".
Doe Sra. Gilmar' Machado e Marisa serrano - que
"requer a reallulçAo de reunião de audiência ptlb11ca da
ComI8sio di Educaçio, Cultura 8 DeIpot1o, para
aprea&ntar 08 J881J1tados ela Comluio Geral 8 da
partlclpaçlo do Brasil na Cl1pula do MUênlo I'1tlatrva ao
Ano Internacional da Cultura da Paz • Nio violência,
bem como lnd"lCar ações para o ano de 2001".

B - Propoalç688 sujeitas à apreciaçlo pelo
Plenário da Casa~
URGêNCIA
- PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO NR 41612000 da CREDN (MSC 1.135199) - que "aprova o texto do
Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográlloo da Lfngua
POrtugUNa, feito em Praia, em 17 de julho de 1998".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: favorável

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 102l200O - do
Sr. Pedro Fernandes - que "inatltul Fundo Eapeclal para
a COI1C8I8io de pIan~ de beneficloll de carAt.r
previdenciário a jogadores proflulonals de fUtebol •
Futebol PREV, • dá oUb'aS providências".
RELATOR: Deputado CLÓVIS VOLPI
PARECER: contrário

ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 385199 do Sr. Pedro WUson e outros - que "susta a aplicação
do cIlspo8to no Decreto nR 3.276, de 6 de dezembro de
1999".
RELATOR: Oeputado EBER SILVA
PARECER: favorável
Vilta ao Deputado Átila Um, em 4.10.2000
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE
LEI NR 1.919-C, DE 1991, que ·crla o Programa
Nacional de Atividades de Extensão Umvemtália 9l'I'\
saúde, na Amaz6n1a
RELATOR: Deputado LUrs BARBOSA
PARECER: favorável
.

Lemar.

C • Proposiç6es sujeitas à apreclaçio
conclusiva da. Comlss6es:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI NR 2.292·AI2000 - do Senado
Federal (PLS ni 427199) • que "altera a denominação do
Aeroporto Internacional ele Macapá."
REl.ATOR.ti: Deputada M1RlAM REtD
PARECER: favoráVel

PROJETO DE LEI NR 2.55612000 - do Senado Federal
(PLS nR 491199) - que "altera a redação do art. 9" da lei
nR 9.615, de 24 de março de 1998, destilando ao
Comitê Offmplco Brasileiro e ao ComItA PlU'a(llfmp400
~ 08 recuJ'S08 doe concul'808 de prognósticos e

loterias flderail e a1milares que especiflca". Apensos:
Pla nlltl 2.809l200O, 1.462199.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: favorável ao Projeto de lei 1.462199,
apensado, com .ubstltutlvo, e contrário ao Projeto de
Le\ n' 2.55612000 • ao Pro)s\o de Lei ~ 2.80912000,
BpenHcIo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Ni 2.45312000 - do Sr. Robérlo
Araqo • que "ael'8lCfJnta Inciso IV ao § 2R do art. 13 da
Lei nR 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que 'altera a
IegirllllÇio do impoato de renda das peaaoas jurídicas,
bem como da contrlbulçio social sobre o Jucro Ilquido, e
dá outraa provld6nclaa', e Inciso VII ao art. 12 da lei nll
9.250, de .28 de dezembro de 1995, que 'altera a
lIgisIaçio do ln'\1)ot.\o de tenda da ~ 1{a\cQ e óá
outras provldAnclae"'.
RELATOR: Deputado AlBERTO MOURÃO
PARECER: favorável, oom emendas (2)
Vista ao Deputado Osvaldo BloIchl, em 31.5.~OOO
PROJETO DE LEI NQ 2.140199 - do Sr. José Roberto
Batochio • qUll "11l8tItui Incentivos flacais do impo8to de
renda e da contrlbuiçio social sobre o lucro Irquldo &08
clubes de futebol".
RELATOR: Deputado RENATO SILVA
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI Nll 128199 - do Sr. Alberto Fragaque "Institui o Sistema de Bolsa da Estudo para 0&
policiais federais, policiais civis e militares do Distrito.
Federal, OS bombeiros militares do Distrito Federal a os
mlRtares federals".
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA
PARECER: reformulado favorável ao PL 128199, com
substittltlvo, e à emenda apresentada na Comissão ao
substitutivo
PROJETO DE LEI Nll 3.137·AI97 - do Sr. Cláudio
cajado. - que "cIIspõe sobl'& o exame preventivo de
acuidade vistW nos estabelecimentos. públicos de'
ensino fundamental-o Apensados: PLs n~ 30394/97,
1.358199 e.1.937199.
RELATOR: Deputado. RAIMIlJNDO GOMES DE MATOS·
PARECER: favorável ao PL. 3.137/97, com adoçio> do
substitutivo adotado· pela CSSF. a contrário aoa PU
3.394191, 1.35819!!e 1.937199. apensados
'
PROJETO DE LEI NR 681·AI99 - do Sr. Freira Júnior·
que "toma obrigatória a publicação da. letra do Hino
Nacional e a estampa da Bandeira Nacional nos
cademos escolares: e- dá outras providências-o
Apensados: PLs nlr& 1.5331~ e 1.656199.
RELATOR: Deputado GASTA0 VIEIRA
PARECER: contrário ao Pl68,1/99 e aos PLs 1.633199
e 1.656199, apensados, e ao substitutivo adotado pela
CEIC
VIsta ao Dep. Professor Lulzlnho, em 4.10.2000
PROJETO DE LEI IIlIl. 594199--do Sr. Bispo Wan<ierval •
que "altera a· Ler nll. 9;696, cI8' 1Rda setembm de· 199&,
que dlspOa sobra a regulamentação· da profissão de
Educação· Ffsica e cria os respectivos Conselho. Federal.
s Conselhos Regionais de Educação Ffsk:a. a fim· d8'
suprimir a permissão. do: exerciciG da profissão aos.
práticos". Apensados>. Pls,n?sí 1.116199' e, 1.900/99;
RELATOR: Deputado JOEL. DE HOLLANDA
PARECER: favorável< ao PL 1.900199'. apensado" com
substitutivo. Et contrário ao PIL 594199 8' ao PL 1.116199',.
apensado
Vista à DeputadaEstherGrossi'. em 4,.10'.2000
PROJETO DE" LEI NR 2.80612000 - do Sr. Ricardo
Ferraço • que- "estende o Programa Nacionm de
Alimentação escolar para os dias- não letivos".
RELATOR: Deputado PROFESSOR' LUIZINHO
PARECER~ favorável, com substitutivo
PROJETO DE LEI, N~ 2;727/2000' - do SI:. Gesslvaloo'
Isafas: • que "acrescenta parágrafos. ao art. 52 da Lek~
9;394, dé:20 de dezembra de 1996" quadispôe,sobr&aa
diretrizes e bases da educação nacional • LDB •
proporcionando melhoria& no ensino. fundamental, e dá
outras providência&".
•
RELATOR~ Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR
PARECER: favorávet. com emenda
PROJETO DÉ LElr N,ll. 2;884J2000 - do. Sr.. Padre ROque;
_que "acresçenta parágrafo.' único> aOJ,art•. 7Q da leI; nllt
8.069'; de·13dajulho'de19W.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: favorável,
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PROJETO DE LEI NR 1.Q18199: - do Sr. Nelson
Pellegrino - que -dispõe sobl'& a Polftlca Nacional de
Moradia Estudantr.'.
RELATOR: Deputado, EBER SILVA
PARECER: favorável, com substitutivo.
Vista ao Deputado Agnel~ Queiroz, em 4.10.2000
PROJETO DE LEI NA 1.637·A/99 - da Sra. Esther
Gro8sI, - q.... -dispõe sobre, a colocação obrigatória de
obras de artEtem edificações do poderpúblico'federal-~
RELATORA: Deputada MIRII\M REJO
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NR 2.34912000 - do Sr. Luiz
Blttencourt - que Íldlspõe sobre a meia-entrada nos
espetáculos culturais, e esportivoí, para trabalhadores e
dá outras provldênclas-.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NR 2.899/2000 - do Sr. Lufs Barbosa
- que "Institui o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas
como requisito indispensável à nomeação e exercfclo de
cargo de Delegado de Polrcia-.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NlI 3.08712000. - da Sra. Marisa
Sérrano - que "institui o dia. 17 de. setembro como 'Dia
do PatrlmOnlo Cultural do MERCOSUL', e. dá outras
providências-o
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA.
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N~ 3.00512000 -do Sr. Renato, Silva que -dispõe sobre a obrlgatorleda9& de impressão· das
letru do Hino Nacional e do Hino à Bandeira Nacional
em material didático do ensino fundamental e médio-o
RELATOR: Deputado EBER SILVA
PARECER: favorável
PROJETO DELEI Nll3.11'312000 - da.Sra. Nice Lobão que "institui. o Programa de Bolsas: de Manutenção para
Atletas".
RELATOR: Deputado CLÓVIS VOLPI,
PARECER: favorável. com emendas (2)
PROJETO DE LEI NR 3.33212000 - do Sr. Enio Baccl •
que "dispõe sobre a garantia automática de vagas em
cursos, universitários, em- caso de necessidade de troca
de turno, motivado por aprovação em concursos
públicos, para alunos já matriculados e dá outras
provldências-.
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI, NQ 2~96.11200Q. - cb Sr. Wilson'
santos - que. "extlng,u& as. listas. tríplices- dOrprocesso· da
escolha do&. dirQ!ntes universitárioa regulado' peia leinll.9;192'..de2t dadezembro de 1995".
RElATOR: Deputado! PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: favorável
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PROJETO DE 'LEI 'NI "3.12712000 - do Sr. Valdemar
Costa Neto- ..ue ""cria o Sistema Unificação de seIeçIo
de Ingreeeo em Inelltulç6es dê EnslnoSUperlol"'.
RELATOR: Deputado PROFESSOR I..UIZINHO
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI NA 3.13712000 - da Sra. Mar18a
Serrano - q~ -acJcIona parágrafo ao aft. S!l da lei rfJ
9.131, de i4 de dezembro de 1995, definindo atividades
de exlenslo na avalla@o do ilIl8lno superior".
RELATOR: Deputado ATlLA LIRA
PAREC.ER: favorável

CO~ISSÃO DE fiNANÇAS E

TRIBUTAÇÃO
Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 10h

A .. Requerimento:
Do Sr. RIcardo BerzoInl, para que a Cornlsdo convide
o Sr. Ann{nlo Fraga. Pr8elcfente do Banco Central do
BR1811 e t.m representante do Tribunal de Contas da
União pwa prestarem eeclarec:lmentoe &Obre erro
detectado na eetimatlva do valor econ6m1co do
BANESPA, feita por um dos dois coneómloa
et'ICal'I8g8doa da avallaçAo

B .. Propoalç688 sujeitas .li apreciação pelo

Plenário da Casa:
URGêNCIA
PROJETO DE LEI NA 352199 - do Sr. Pastor VaIdecI •
que "dIIpõe Iobre medidas complementares na
conceeaIo da CertidAo Negativa de Débito • CND, e dá
outm8 prcwIdAncIss". (Apensado: PL rfJ 1.618199)
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES
PARECER: pela incompatibilidade e pela Inadequação
flnanceil'l e orçamentária do Projeto e do PL nG

1.618199, apensado

PRIORIDADE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ~ 42199 • do
Senado Federal (PDS NA 44/99) • que "aprova a
Programaç6D Monetária relativa ao segundo trimestre

de 1999".
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES
PARECER: pela não Implicação da matéria com
aumerno ou d1mlnulçAo da receita ou da de8peea
pclbIIcas, nIo cabendo pronunciamento quanto à
adequaqlo financeira e 01ÇMlel'1tária, e, no mérito, pela

aprovaçIo
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PROJETO 'DE DECRETO LEGISlATIVO N' 239199 -'cio
Senado federal (POS 'NI 17.0199) • que "aprova a
ProgramaçIo 'Monetária relativa ao tercelro trlme6tre de
1999".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT
PARECER: pela nio Impllcaçio da matéria com
aumento ou clmirlu\çio da receita ou da d8apeIa
pLlbllca8, nio cabendo pronunciamento quanto •
adequaçlo financeira e orçamentária, a, no mérito, pela
aprovaçAo
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 316199 - do
Senado Federal (ros "No 226199) - que "aprova a
Programaçlo MonetárIa relativa ao quarto trfmeltl'8 de
1999".
RELA.TOR: Deputado LAEL VARElLA
PARECER: pela nio impllcaçAo da matéria eom
aumento ou drnlnulçio da t'8C8Ita ou ,da 'd88pesa
pObllcas, MO cabendo pronunc1amehto quanto à

adequaçlo financeira e OI'Ç8ITl&l'\tária, a, no mérito, pela
aprovação
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR ~ 256/99 • do Sr.
Seraflm Venzon - que "permite a extfnçlo do créclto
tI1butárlo mediante daç!o em ~nto".
RELATOR: Deputado JOSé MILITÃO
PARECER: pela compatibilidade e pela adequaçAo
financeira & orçamentária e, no mérito, l3eIa aprovaçIo
VISTA, em 08112199, ao 'Deputado José Pimentel

ORDINÁRIA
PROJETO DE lEI 'Nl' n·B199 -.do Sr. Enio Saccf - que
"acresce 081nclsos XIII, XIV 8 XV, ,ao '811. 20 da Lei ".
8.036, de 11 dê maio de 1990". ,(Apensados: PL's nus
9SI99, 179199,3713199,557/99,599199,847199,850199,
940199 e 1.4B5t99)
RElATOR: .Deputado CARLITO MERSS
PARECER: 'pela incompatibilidade e pelalnadequaçAo
financeira e orçamentária do Projeto, do SubstItutIvo da
Comlado ,de Trabalho, de Administração e Servfço
Póbllco, • doe PL's nlls 93J99, 179/99,378199,557199.
599199, 847199, 850199. 940199 e 1.485199, ap81'181lcf08
VISTA, em 04110100, ao Deputado RIcardo BerzoInl

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 419100 do Sr. Ricardo Berzoinl • que "susta a apllcaçlo do
disposto na ResoIuçIo do Conselho Monetário Nacional
nlI2.707, de 30 de março de 2000·.
RELATOR: Deputado PEDRO EUG~NIO
PARECER: pela não lmplicaçio da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
póbllca8, nlo cabendo pronunciamento quanto •
adequaçAo financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovaçlo, com Substitutivo
PROJETO 'DE 'DECRETO LEGISLATIVO 'N1l464lOO •
do Sr. InécIo Arruda • que "susta a Portarla nll n, de 21
de abril de 2000, editada pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestio que trata da
8U8peneio de pagamentos oriundos de decIs6es
judiciais concernentes a ~ IlC<l"OmIcos".
RELATOR: Deputado JOS~ MILlTAO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e-; no mérito, pela rejeição
VISTA, em 04110100, ao Deputado Ricardo Berzolnl

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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c . Propoalç6es sujeitas à apreclaçio
conclusiva das Comlss6es:
ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N" 5O-AI9S da Sra. Rita Camata que "altera a Lei n" 7.102, de 20 de junho de 1983, que
dispõe sobre 8 segurança para estabelecimentos
financeiros, estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram
ssrvlÇQ6 de vigUâncla e transporte de valores. e dã
outras providências".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária,
com emenda, do PL nO 50195 e pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
deSpesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária dos PL's n"s
1.245/95, 1.334195, 1.432196 e 1.502/96. apensados. e
do Substitutivo da Comis8ão de Defesa Nacional, e, no
mérito, pela; rejeição dos PL's nlls 1.245f95, 1.432196,
1.502196, apensados, e do Substitutivo da Comissão de
Defesa Nacional, e pela aprovação do PL n" 50195 e do
PL n" 1.334/95, apensado, com SUbstitutivo
VISTA, em q4110100, ao Deputado carlito Merss
PROJETO DE LEI N" 1.509-B/96 - do Sr. Nelson
Marchezan • que "dispõe sobre o Plano Plurianual para
a Trftlcultur8tNacional". (Apensado: PL nll 2.739197)
RELATOR: Deputado DR. EvU.ASIO
PARECER: pela incompatibilidade financeira do Projeto
e pela não Implicação do PL N"2.739197, apensado, em
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira 9· orçamentária, nem quanto ao
mérito, por,tratar-se de matéria estranha à competência
da Comissão
PROJETO DE LEI NII 1.536-AI96 do Sr. Márcio Fortes que "faclllta,'me<lánte redução dos chamados 'Encargos
Sociais' o Ingresso no mercado de trabalho na primeira

anotação na Carteira Pl'()fisslonaJ".
RELATOR: 'Depútado IBER~ FERREIRA
PARECER: pela não implicação da matél'ia com
aumento ou diminuição da receita ou da despesas
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação fi~ncelra e orçamentária a, no mérito, pela
aprovação ldo Projeto e das emendas apresentadas
nesta Comissão, com Substitutivo
VISTA. conjunta, Qm 09/08100, aos Deputados Jorge
Khoury a M~roos Clntra
PROJETO DE LEI NI! 2.850·A197 • do Sr. Romel Anfzlo qu.e "institUI sistema ~ bols88 de estudo para
estúdantes dfil_.nfvel supe~r portadores de deficiência a
com insuficiência de recursos". (Apensado: PL .n"
1.717199)
.
REI"ATOR: Deputado LAEL VARELLA
PARECER: 'pela inadeqúação financeira e orçamentária
do Projeto e do PL nll 1.717199. apensado
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PROJETO DE LEI N" 3.285/97 • do Sr. Feu Rosa ;, qUê
"concede incentivo fiscal às pessoas Jurfdlcas que
doarem máqulnes, equlpamentce ou utenaOlCll
destinados ao preparo, acondicionamento e dlatrlbulção
de aHmentos a pessoas carentes'. RELATOR: Deputado
FETTER JÚNIOR
PARECER: pela incompatibilidade e pela Inadequação
financeira e orçamentária
PROJETO DE LEI N° 3.59tl-A/97 • cio Sr. Walter
Plnhelro e outros • que "disp6e &Obre o recebimento de
parcelas rescisórias de natureza salarial aos
b'abalhadol'98 celetistas contratadoe por mumc{pioa".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da desp8l!l8
p6brlC88, nio cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação nos termCll do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e serviço PObllco
VISTA, em 26104100, ao Deputado JOSé Pimentel
PROJETO DE lEI NQ 3.862-AI97 - do Sr. Ivandro CUnha
Uma • que "dIspõe sobre prerrogativas aos portadores
de Diabetes Mellltua". (Apensado~ PL nll 3.89119n
RELATOR: Deputado FETTER JUNIOR
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto, do PL nO 3.891197, apeneaclo. e do
SUbstitutivo da Comissão de seguridade Social e
FamRla, e, no mérito, pela aprovação do Projeto nos
termos do Substitutivo da CSSF, e pela rejeição cio PL
n" 3.891/97, apensado
PROJETO DE LEI Nll 4.089-A/98 - do Sr. enio BaccI •
que "Institui o exame ginecológico preventivo gratuito,
Inclusive exame de mamografla, custeados pelo SUS·.
(ApensadCll: PL's n"8 441/99 e 848199)
RELATOR: Deputado DR. EVILÁSIO
PARECER: pela adequação f1n~lre e orçamentária
do Projeto, do Substitutivo da Comissão de seguridade
Social e Famnla e elos Pl's n"8 441199 e 848199,
apensados
PROJETO DE LEI ~ 4.B10·AI98 - do Sr. luiz Mainardique "altera o art. 20 da Lei nll 8.036, de 11 de maio de
1990, que 'dISpõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de 8eNlço e dá outras providêncIas". (Apensado: PL nll

1.195199)

RELATOR: Deputado PEDRO EUG~NIO
PARECER: pela nio ImpIlc:açio da matéria com
aumento ou dimInuição da receita ou da despesa
pClbllcae. não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária, e, no mérito, pela
rejeição do Projeto e do PL ""1.195199, apensado
PROJETO DE LEI NQ 4.821·A198 • do Sr. Hugo 81001·
que -acrescenta parágrafo ao art. 31 do Decreto-Ief nll
1.598, de 26 de dezembro de 1977, que trata cio
Imposto sobre a renda".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela incompatibilidade e pela inadequação
financeira e orçamentária
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PROJETO DE LEI NI 24S·A/99 • do Sr. MlIrof*) Deda •
que "dispõe sobre a cláusula de reajLlltamentO dos
conbatoe de oompra e venda a prazo e de
arrendamento mercantil e dá outras pRWfd6ncl..••
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
.
PAREOER: peka nio ImpllCBÇlo da matéria com
aumento ou c.ImInulçio da receita ou da deapeea
~bflcaa. nlo cabendo pronunciamento quanto l

adequação fInanceira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição
VISTA. em DIlIOBIOO, ao Deputado RIcardo I3erzoInl

Outubro de 2000

PROJETO DE LEI NlI 2.193-A199 - do sr. Paulo Paim que "estende 8QB ferrcMárlo& da Rede FemMária
Federal S.A. e da COrnpsnh/a de Trens UrbBnoI o
benef(clo de que trata al.81 nIl 8.188, de 21 de maio de
1991, que cllpOe Iabfe ,8 camp\ememação de
~ de ferrovlárlo8".
RELATOR: Deputado MILTON MONTf
PARECER: pela ~ e peta adequação
finanCeira eo~
VISTA. em O4I10J00, 80 Deputado Manoel castro

REUNIAo EXTRAORDINÁRIA
ELEIÇAo DO NOVO PRESIDENTE
DACOMISsAo

PROJETO DE LEI Ng 252·A/99 • do Sr. RubeM Bueno que "dIspee sobre a deetlnaçlo de l'8CUI'8OI
anecadad06 medante cobrança de ingreaoe noParqUfM!l NacIonIis e dá outras pnwIdêndu".
(Apensado: PL ri' 890199)
RELATOR: Deputado RtCARDO BEAZOINI
PARECER: pela ldequeçio financeira e olÇ8lTl8l1tAlia
do Projeto • do PL nll 690199, apensado, e, no m'rllo
pela rejelçIo de ambos

Local: PIen'rfo 4, Anexo 11
Hor6rlo: Após 8 reunIAo ordinária

PROJETO DE LEI NO 465-A/99 - do Sr. Geraldo MageIa
• que 'Inclui lnolao no Art. 20 da Lei ~ 8.038, de 11 de
malo de 1990, • dA outras provid6nclas".

Local: PIen6Jto 9, Anexo 11

RElATOR: Deputado JORGE KHOURY
PARecEA~

pela Dquaçlo flnencelra e Ol'Çamentérla e,

no mérito, pela eprovaçIo

PROJETO DE LEI NR 6õ2I99 - da Sra. Ana CatMno -

que 'permlte o FJ'Igarnento de passivoe junto • UniIo 8
ao B\etema Ananceb'o da HabItação com crédito de

natureza dmentfCSa".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela ~o financeira e olÇ8lTl8l1tAlia e,
no mérito, pela rejeição

PROJETO DE LEI N!l 1.031199 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "diIp6e sobre a trlbuta9Ao federal do Jogo
de Bingo e ã6 outras prcwldênclas".

RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PAREOER: pela incompatibllidade e pela Inadeqtl8Çio
financeira e orçamentAria
'

COMISSÃO DE FIS~AUZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE
Horário: 10 horas

A) Requerimentos:
Do Sr. Arlindo ChinagDa. aoIIcitando sejam convldadoa o
ex-8ecretárfo.Geral 'da Presidência da' Repl1b1ica,

Eduardo Jorge CIIdu Pereira e Pedro PauId de Souza,
ex-dono da EncoI. a fim de prestarem esclareclmentos
lObre a reIaçio entre ambos no socorro à empreiteira

falida EncoJ.
Do Sr. CarIoB Marques Dunga, 'solicitando 80 senhor

Mill1rro do Trabalho e Emprego intormaç6es aceroa da
regularidade no Plano de QuaUftceçlo com rtlCUI'806 do
FAT, no Estado da Para", nosl1ltirnoa cinco anos.

Do Sr. "rindo ClinagKa, toHdtando &ela coll'locado o
Sr. MInietro do Planejamento. Orçamento e Gestio,
Martu8 Antônlo RodrIgues Tavares, a fim de prestar
eteIarecImentoB sobre a liberaçlo de V8fbas para a
conatruçAo cio FÓlUm Trabalhista na cidade de São

Paulo.
PROJETO DE LEI Nt 1.763199 • do Sr. Ricardo Barras que "alt.- o § 2" do Decreto na 70.235. de 6 de março
de 1972, nce tennoe que eçeciflca".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela nIo Impflcação da matéria com
aumento ou dlmInulçAo da receita ou da deIpeIa
p(Ibllcaa. nIo cabendo pronunciamento quanto •
adeqUllÇio financel1a e orçamentária. e, no mérito, pela
rejeIçIo
PROJETO DE LE' NQ 1.948199 ~ do Sr. Wi\lon Sarlt08·
que "djIp6e llObre,prolbiçIo a incentivo fiacaI ••
RELATOR: DciPutado CARUTO MERSS
PARECER: pela adequaçio financeira e orçamentária,
e, no mWito, pela 8provaçAo

Do Sr. MIndo OhInaglla, 8Olicftando seja convidado o
8lC-secnttário-GeraI da Presid6nc1a da Rep~bllca,

Eduardo

Jorge

Caldas

Pereira"

para

prestar

80bre a 8tI8 participação na liberação de
V9Iba8 para a conatruçio do fórum Trabalhista de São
Inform~

Pauto.

Do

Sr.

Welllngton

Dias.

8OIIcitando

seja

dado

conheclmento aoe. Senhcxe8 membroe desta COf'liseão,

de dem1nc181 refatlvu a utUizaçio de recUI'B08 do
FundO de Manutençio 8 Desenvolvimento do Ensino·
Funclamental , de Valorizaçio do Magistério -'

FUNOEF, no rnoolcrplo d. José'de Freitas AO' estado do
P/aul. SOlIcIta aInda, sejam tomadas as devidaa"

provldênclae.

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Do Sr. Welllngton Dias, solicitando saiam convidados a
prestar esclarecimentos sobre a venda do controle da
caixa Sesurós, as seguintes autoridades: Presidente
da Caixa EconômIca Federal, Senhor EmOlo Carazzai e
o Presidente da FUNCEF - Fundação
dos
Economiários Federais, Senhor Edo de Freitas.
Do Sr. GUmar Machado. solicitando ao Sr. D/retor-Geral
do DNOCS as informações sobre a execução financeira
dos subutulos constantes do Orçamento 2000 que
especifica..
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COMISSÃO DE MINAS EENERGIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 16· Anexo 11
Horário: 10 horas

A • Proposlç6es sujeitas à apreciação
conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

00 Sr. Celso Russomanno, solicitando ao Tribunal de
Contas da União, analisar às contas da Prefeitura
Municipal de Santo AndrélSP.
Do Sr. Celso Russomanno, solicitando seja convidado o
ExcelEmtfsslmo. Senhor Celso Augusto Daniel, Prefeito
da Cidade de santo AndrélSP I para prestar
esclarecimentos referentes aos gastos sem licitação e
explicar quais foram os critérios adotados para outros
gastos e aplicação do dinheiro público.
Dos Srs. João G~o e Gllmar Machado, solicitando
ao Tribunal de Contas da União auditoria nas obras de
construção e reformas realizadas no ediflcio sede do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento.

B) Proposlç6es sujeitas à' apreciação
conclusiv;a das Comissões:·
REPRESENTAÇÃO N"a 03/99 - dos Deputados
Estaduais pelo Estado do Ceará, Srs. João Alfredo,
Artur Bruno e Eudoro Santana, que "representam
perante a Comissão de Fiscalização FInanceira e
Controle contra os atos do Govemo do Estado do
Ceará, referentes às alterações do contrato para a
construção do Complexo Industrial e Portuário de
Pecém • CIPP".
RELATOR: Deputado HÉLIO COSTA
RELATÓRIO: favorável, sugerindo que sejam solicitadas
ao TCU as medidas que foram adotadas com respeito
as alterações do contrato para a construção do
Complexo Industrial e Portuário de Pecém - CIPP.
VISTA ao Deputado Manoel Salvlano em 04.10.2000.
REPRESENTAÇÃO N.!! 02l99-SGM • do Tribunal de
Contas da União, que "representa ao Congresso
NacIonal para que seja solicitado ao Poder executivo as
medidas cabrvels à sustação de cláusulas contidas em
contrat06 de concessão firmados entre a União.
representada pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem - DNER, e empresas concessionárias,
para exploração de rodovias federais~.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA
RELATÓRIO: contrário, pelo arquivamento da
Representação, sugerindo a sua transformação em
Proposta de FISCalização e Controla.
VISTA CONJUNTA aos Deputados João Magalhães,
Luiz Fernando e Airton Cascavel em 29.03.2000.

PROJETO DE LEI N1I 3.510197· do Sr. Pinheiro Landim
• que "dispõe sobre a aplicação dos recursos
provenientes do Programa Nacional de Desestatlzação,
cria o Fundo de Desenvolvimento da Infra·Estrutura
para Aproveltam!=lnto dos Recursos Hrdrlcos FUNDARH e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI Nll 1.079-A/99 • do Sr. José Chaves que "dispõe sobre a obrigatoriedade de Inserção de
cláusula em edital de privatização, cisão, fusão ou
IncolpOração de companhias energéticas controladas
pela União, ou em contrato dele decorrente, que garanta
investimentos em programas de eletrificação rural.·
RELATOR: Deputado VADÁO GOMES
PARECER: favorável, com emendas
PROJETO DE LEI NR 1.275199 - do Sr. Deusdeth
PantoJa • que 'concede isenção do Imposto de
importação
para
equipamentos
de
geração
termoelétrica."
RELATOR: Deputado JUaUINHA
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista em 17/11/99 aos Deputados Gerváslo Silva e
Salatlel Carvalho.

SUBCOMISSÃO ESPECIAL
PARA ESTUDAR E AVALIAR O
PROCESSO DE PRIVATIZAÇAO DE
EMPRESAS DO SETOR ELETRIC'O
BRASILEIRO
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 16
Horário: 11 h30

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Tema:
O processo de privatização de empresas do setor
elétrico brasileiro.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Abertura:

paIs tem apresentado um excelente desenvoMmento,
seja cultural, seja sóclo-econômlco, primando sempre
pelo respeito à Democracia e 808 Direitos Humanos.

Deputado MARCOS UMA
Presidente da SuboomilsAo

Proposições Sujeitas à Apreclaçio do
PlenArio da Casa:

ConvidadClll:

Or. LUIZ CARLOS SILVEIRA GUIMARÃES
• Diretor ExecutIvo da Aseoclaçlo Bralllelra dos

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

Oistrlbf.lidorel de energia Elétrica· ABRADEE

Or. MAURO MARTINaU PEREIRA
• secretário de Energia da F8deraçAo Nacional dos

Urbanll4riol

.

AVISOS
PROPOSIÇOES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕeS)

Decurso: 4- Se.aio
Última SuBia: 1911012000
Projetoe de lei (.ri. 118,1811')
PROJETO DE LEI NfI 247-811989 • do Sr. Fernando
Gabelra • que "inplementa mecIdaI de segurança para
o manueelo de cornbUfltfveIa destlnadol a vetClJloa
autOlTlOtlvoe rodovIárlo8." (Apeneado o PL n 73311999)
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS '
PROJETO DE LEr Nfl 1.534-AI1999 • do Sr. Jorge Costa
• que "prolbe a prlvatfzaçlo de UIinaa hidrelétrlcu em

todo o paIs."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE LEI NfI 3.46212000 - do Sr. Pedro
Pedroeeian • que "permite a rullzaçio de transporte de
col'Tlbu8tlvelt por traniportadores lndlvlduail para
r8gll5es rnvIM ou de dlffcH acesao."
RELATOR: Deputado L1NCOLN PORTELA

COMISSÃO DE RELAÇOES
EXTERIORES EDE DEFESA
NACIONAL
Local:

Outubro de 2000

P1en*io 3, Anexo 11

Horário: 10h

Requerimentos:
Do Sr. Vlrgllo GulmarAes - requer Informações quanto
ao custo real das novas inetalaç6ea da Embaixada
Brasileira na Alemanha.

Do Sr. Roberto Argenta - requer . . et'lCImlnhada. em
nome desta Comlstllo, uma moçio de apoio à
ReptJblca da China (TAIWAN). por entender que o dito

PROJETO DE LEI NlI 861199· do ·Sr. Marcos Rollm que "dispõe sobre o crime de abuso de autoridade pelo
uso Indevido de força ou arma de fogo no exercfcio do
poder de palrela".
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER
PARECER: contrário
MENSAGEM NlI 785/00 - do Poder Executivo - que
"submel.e à consideração do Congresso Nacional o texto
do Acordo entre o Governo da Rep(/bIlca Federativa do
Brasil e o Governo da RepCJb11ca do Panamá sobre
Isenção de Vistos em Passaportes Comuns, celebrado
em BraallIa, em 10 de abril de 2000".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES
PARECER: favorável
MENSAGEM NlI 956/00 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o texto
do Acordo entre o Governo da RepI1bIIca Federativa do
Brasil e o Governo da República do Panamá sobre o

Exercrclo de Atividades Remuneradas por Parte de
do Peuoat Diplomático, Consular
Adminlatrativo e Técnico, celebrado em Bl'BSília, em 1Ô
de abril de 2000".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES
PARECER: favorável
Dependentes

c -

Proposições Sujeitas à Apreclaçio
Conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NR 1.021199 • do Sr. Nelva Moreira que -Altera dispositivos da Lei nll 7.102, de 20 de junho
de 1983, que dispõe sobre segurança para

estabelecimentos financeiros, estabelece normas para
constituiçio e funcionamento das empresas particulares
que exploram serviços de vlgilAncia e de transporte de
valores, e dá outras provldências-.
RELATOR: Deputado CORONEL GARCIA
PARECER: pela aprovação do Projetos de Lei nll
1.021199. 1.130199, 2.205/99, 1'\06 termos do
8Ltb8tltutivo, e pela rejelçAo da Emenda do Deputado
Paes landim e do Projeto de Lei nll 2.221199.
VISTA: concedida ao Deputado ArokIo Cedraz em

23108100.
PROJETO DE LEI N1I 1.Q23-Al99· do Sr. Eduardo Paes
- que "dá nova redação ao § 111 do art. 6i da Lei nll
9.519, de 26 de novembro de 1997".
Rl:LATOR: Deputado WERNER WANDERER
PARECER: contrário
VISTA: concedida ao Deputado ALBERTO FRAGA em

26104100

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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PROJETO DE LEI NlI1.498199 - do Sr. Alberto Fraga que "estabelece regras gerais para a aquisição de
viaturas policiais operacionais~.
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES
PARECER: favorável ao projeto e à- emenda da n" 1.
PROJETO DE LEI NlI 2.097/99 - do Sr. Mário
Negromonte - que "cria o Sistema Nacional de
Prevenção, Fiscalização 9' Repressão ao Furto & Roubo
de Vefculos e Cargas, e dá outras providência&".
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP
PARECER: favorável

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMfuA
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PROJETO DE DECRETO LEGISLAT\VO NlI 380/99 do
Sr. Dr. Roslnha e Outras - que "susta os efeitos do
Decreto na 3'.265, de 29 de novembro de 1999,
relativamente às alterações à pensA0, por morte devida
ao filho Inv4lido, emarrclpado, pelo Regime Geral da
Previdência SocIal"•
RELATOR: Deputado DARCrSIO PERONDI
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI NIl 757199 do Sr. Luiz. Bittencourt que "estabeJec& prioridade para atendimento a idosos,
gestantes e pessoaa deficientes. em locais destinados
ao atendimento ao público em geral".
RELATORA: Deputada ALMERINDA De CARVALHO
PARECER: contrário

C -

Proposlç6es Sujeitas à Apreciação

Conclusiva das Comissões:

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 7 - Anexo 11
Horário: lQ·h

A - Requerimento~
Da Senhor Deputada Rafael Guerra que 'requer
Audiência Pública: para discussão do Projeto de- Lei nll
1.377/95•. que regulamenta as ações. e os serviços da
saúde do' trabalhador doa Sistema: Unico da Saúda SUS".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:
URG~NCIA
PROJETO DE LEI NlI 2942197 do Sr. Eduardo Jorge que "institui, no Sistema Único. de Saúde - SUB, o
Programa de Prevenção e Assistência Integral às
pessoas portadoras do traço falciforme e com anemia
falciforme, e dá outras providências". (Apensados: PL's
nlls 4.008197, 18199,66199, 1.101/99 e 2.289/00)
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: contrário a este e aos- PLs nlls 4.008/97, 18,
56 1.101/99 9. 2.289/00, apensados. O relator
ap:.esentou Indicação a ser encaminhada ao Ministério
da Saúde

ORDINARIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ng 32/99 do
Sr. Paulo Paim e Adão Pretto - que 'susta os efe~os
dos §§ 3R e 4" do art. 58 do Regulamento de BenetrClOS
da Previdência Social, baixado pelo Decreto n" 2.172,
de 5 de março de 1997, a Portaria MPAS n2 4.273. de
12 de dezembro de 1997, do art. 52 da Portaria MPAS n2
4.695, de tO de agosto de. 1998, do. item 8 da Ordem de
Serviço- DSS/INSS n"690, de. 18 de d9zembro de 1997,
e da, Ordem de Serviço DSS/INSS nll 617, de 26 de
novembro de 1998".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: favorável

PRIORIDADE
PROJETO DE: LEI NR 3888197 do Senado Federal (PLB
n2 154198) - qUCt "dispõe' sobl'8' a aplIcação de
penalidades 80& reaponsávels e às Instituições de
saúde e de proteção social, públicas e privadas, bem
como àquelas conveniadas com o Sistema Único de
Saúde - SUS·.
a
RELATOR: DeputadO OSMANIO PEREIRA
PARECER: contrário ao Projeto e à Emenda
apresentada na Comissão
VISTA ao Deputado VIcente Caropreso, em 12/05199
PROJETO DE LEI NR 2670100 do senado Federat- que
"altera a Lei nll 8.212, de- 24 de- julho de 1991, para
excluir do salário-eontribuição para a previdência social
os valores recebidos a titulo de salltrlo-matemldade e
salário-educação".
;
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N" 2879/00 do Senado Federal (PLS
nll 474199) - que "Institui o Dia Nacional de- Vacinação
contra Hepatite B".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: contrário

ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N" 525195 do Sr. Augusto Viveiros que "dispõe sobre O acompanhamento de pacientes
internados em hospitaiS' do Sistema Único de Saúde".
(Apensados: PL's n"s 1.205195, 4.612/98, 282199.
1.3ot6/99, 1.608/99 e 2.098199)
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS
PARECER: favorável a _te e aos Projetos de lei nlls
1.205195, 4.612198, 282199, 1.316/99, 1.008/99 e
2.098199, apensados, com substitutivo
PROJETO DE LEI NlI 742-N95 do Sr. Nelson
Marchezan - que "dispõe sobre o parcelamento de
débitos com a Previdência Social e Q FGTS, mediante
retenção de parcela do Fundo de Participação dos
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Municfpi06'. (Apensados: PL'S n~ 1.038195, 1.415196,
2.845J97 e 2.91.8197)
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: contrário a este e aos PL's 1.038195,
1.415196,2.845197 e 2.918197, apensados
PROJETO DE LEI NI! 1784196 do Sr. Jaques Wagnerque 'dá nova redaçAo ao artigo 150 da Lei n1l 8.213, de
24 de jullo de 1991, que 'dispõe sobre 08 Planos de
Beneffclce da Previdência Social e dá outras
providências'. (Apensado: PL nl! 1.818/99)
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARVALHO
PARECEFt. favorável a este e ao Projeto de lei nl!
1.813199, apensado, com 8Ubstltutivo
PROJETO DE LEI NIl 20n-A/96 do Sr. Marcelo Teixeira
- Que ~dl8p6e sobre a contratação de paraplégico, na
situação em que especifica'.
RELATOR: Deputado DARCISIO PERONDI
PARECER: favorável, com substitutivo
PROJETO DE LEI NI! 2446196 do Sr. Celao
Russomanno - que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de
os estabelecimentos de saúde manterem amostras do
sangue dae mies e das crianças, para flns de
identlflcaçlo'.
RELATOR: Deputado DARCfslO PERONDI
PARECER: contrário
VISTA concedida ao Deputado Celso GIglio, em
28/OEl1OO

PROJETO DE LEI NII3141J97 do Sr. João Paulo Cunha
- que "dispõe sobre a suspensão do contrato de
trabaJho por prazo determinado nas sltuaç6es que
especiflca 8 determina outras providências'.
RELATOR: Deputado EULER MORAIS
PARECER: contrário a este e às emendas apresentadas
naComissio
PROJETO DE LEI NI! 3372197 da Sra. Marinha Raupp -

que ·concede passe livre às pessoas portadoras de
deficiência flalca e aos Idosos no sistema ele transporte
pLibllco coletivo intermunicipal".
RELATORA: Deputada UDIA QUINAN
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Or. Rosinha, em 09108100
PROJETO DE LEI NI! 3854/97 do Sr. Adão Pretto e
Outros - que "dispõe sobre a partlcipaçlo dos
agricultores no processo de classificação e recebimento
do fumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela incompetência da CSSF para
apreciação da matéria
VISTA ao Deputado Dr. Rosinha, em 09108100
PROJETO DE LEI NR 3985197 da Sra. Esther Groui que "altera o art. 37 da Lei nll 9.394196, visando o
atendlmento de obrigações intemaclonais do Estado
Brasileiro".
RELATOR: Deputado DARCfslO PERONDI
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI Nll 4074/98 do Sr. Chico da Princesa
- que "dispõe sobre a publicidade dos serviços de valor
adicionado prestados medlante o uso da rede pLibllca de
telecomunlcaçOes".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: favorável, com emenda
PROJETO DE LEI NR 4,091/98 do Sr. Enio Bacci - que
'Institui o PROGRAMA DE INCENTIVO aos doadores
de órgãos em vida."
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Ursiclno Queiroz. em 09/08100
PROJETO DE LEI NI! 4179-A/98 do Sr. Paulo Paim que 'altera diapositivos da Lei nR9.294, de 15 de julho
de 1996 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N" 4214/98 da Sra. Lidia Quinan que 'isenta os trabalhadores deficientes ffsicos e visuais
do Imposto de renda e da contribuição do INSS".
RELATORA: Deputada AlCIONE ATHAYDE
PARECER: favorável, com emenda
PROJETO DE LEI N" 4645198 do Sr. Paulo Paim - que
'dispõe sobre a garantia da aposentadoria especial para
os trabalhadores sujeitos a condições preJudlclais à
saúde ou à integridade flsica'• (Apensado: PL nl!
4.65219B)
RELATOR: Deputado JORGE COSTA
PARECER: favorável a este e ao Projeto de lei nl!
4.652198, apensado, com substitutivo

.

PROJETO DE LEI NR 4666198 do Sr. Cunha Bueno que "altera dispositivos da Lei nll 6.575178, autorizando
a cessão para entidades de fins filantrópicos dos
velculos automotores recolhidos aos depósitos da
Polfcia Rodoviária Federal e não reclamados no prazo
previsto".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NlI 4829/98 do Sr. Paulo Paim - que
'dispõe sobre o exerclcio da profissão ele ortoptlsta".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: Parecer do relator, favorável com 2 (duas)
emendas, apresentando, também, requerimento para
que seja ouvida a CECD, no que se refere aos arts. 2Re
3" do projeto.
PROJETO DE LEI NI! 17/99 do Sr. Paulo Rocha - que
'dispõe sobre a indenização à concubina, no caso de
acidente do trabalho do companheiro".
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAIA
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI Nll 31/99 do Sr. Paulo Rocha - que
"dá nova redação ao inciso I do art. 2l! da Lei nl! 8.287,
de 20 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a
concessão do beneficio do segur~desemprego a
pescadores artesanais durante os perlodos de defeso'.

Outubro de 2000
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(Apensados: PL's ni& 808199, 1.326199, 2.200199,
2.395/00 8 3.049/00)
RELATOR: DepWadOJORGECOSTA
PARECER: favorável a este e a06 nDs 808199 e
3.049100, com 8ub6titutlvo, ., contrário 806 de nls
1.326199,2.200199 e

2.3~5100,

apensados

PROJETO DE LEI ~ 64199 da Sra. Iara Bernardi - que
"estabelece admissão tácita de paternidade no caso que
menciona". (Apensados: PLs nlla 1.363/99 e 2.653100)
RELATOR: Deputado JORGE COSTA
PARECER: favorável a este e contrário aos PLs nls
1.363/99 e 2.65312000, apensados
PROJETO DE LEI NR 80199 do Sr. Enio Baccl - que
"instItUI o Programa de Tratamento Gratuito para
dependentes ele drogas e álcOOl, pelo SUS, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAIA
PARECER: favorável, com emenda
PROJETO DE L.EI NIl 97/99 dos Sra. /\gnelo Queiroz e
Rita Camata - que "crl8pÕ8 sobre dedução de valores
aplicados pelo Estado. em aÇÕeS de erradicação do
trabalho infantil, nas dMdas mobiliárias em que a União
seja credora".
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER:'favorâvel
PROJETO DE LEI NR 275/99 do Sr. Enio Bacci - que
"institui o exame "check-up" anual gratuito, custeado
pelo SUS, para pessoas a partir dos 50 anos de Idade".
RELATOR: 'Deputado MARCONDES GADELHA
PARECeR: favorável
PROJETO DE LEI NII 589-A/99 do Sr. Agnelo Queiroz que "dispõe sobre a gratuJdade do transporte aéreo de
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de
transplante e dá outras providêncIas'.
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: favorãvel
PROJETO DE LEI Nll 984199 do Sr. Rubens Bueno que -dispõe sobre os fundos de previdência munIcipais
com menOS de mil segurados".
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI
PARECER: favorãvel ao projeto e às 4 (quatro)
emendas apresentadas na Comissão, com substitutivo
PROJETO DE LEI NR 1022199 do Sr. Vicente Caropreso
- que 'Institui o Pr6-saÍlde, que dispõe sobre dedução
do Imposto de renda por contrlbulç6ee para Hospitais
Públicos e Instltulç6es sem finsluera\ivos"•
RELATOR: Deputado OSMANIO PEREIRA
PARECER; favorável

PROJETO DE LEI N1I 1241199 da Sra. Jandlra Feghallque "dispõe sobre aposentadoria em tempo Inferior para
guardas de endemias bem como outros funcionárIoS da
~undaçio
Naclonal de Saúde que trabalham
diretamente com Inseticidas".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI NR 181S199 do Sr. Pompeo de Mattos
- que "toma obrigatória a Inclusão nas bulas' de
medicamentos, de recomencUtçõee e advertências sobre
seu uso, em linguagem braile'.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI Nll 1932/99 do Sr. Eunrclo de Oliveira
- que "estipula prazo para o pagamento de indeniz&ç60
60a seguradoB nos casos de morte ou lnvalldez

permanente".
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAIA
PARECER: favorável, com emenda
PROJETO DE LEI NO 2031/99 do Sr. Rodrigo Mala que "d/sp6e sobre o atencllmento obrigatório aos
portadores da Doença de AJzhelmer no Sistema unlco
de Salide - SUB, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO
PARECER: favorável, com Emendas
PROJETO DE LEI NR 2046199 do Sr. AéCio Neves - que
"estabelece o procedlmento sumár\o em causas clve\S
ou trabalhistas para a cobrança de crédito de caráter
alimentar devido a pessoa Inválida, portadora de
deficiência ou de Idade superfor a sessenta anos".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: favorável a este e contrário à emenda
epresentada na ComIssão.
VISTA li Deputada Angela Guadagnin, em 09J0BI00
PROJETO DE LEI NR 2190199 da Sra. Vanessa
GrazzIotin - que "acrescenta artigo à lei nR 5.991, de 17
de dezembro de 1973, emabelecendo a retenção da
receita de medicamentos sujeitos à prescrição de
profissional habilitado".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N" 4891/99 da Sra. ZuJalê Cobra que "aJtera a Lei nJl 8.212. de 24 de Julho de 1991, e a
Lei nR 8.213. de 24 de Julho de 1991, Instituindo nova
categoria de segurado obrigatório da Previdência

SocJaI".

RELATOR: Deputado OSMANIO PEREIRA.
PAREOER: favorável
VISTA'à Deputada Angela Guadagnin, em 17105100

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO
PÚBLICO
REUNIAo ORDINÁRIA
Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 10h

=-51~O~782-Q~uarta~-~fe~ira~~18!--
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1998. 9.779. de 19 de 1ane1ro de 1999 e pela Medida

A - Requerimentos

Provisória n.~ 1.855-25. de 18 da novembro de 1999,

Do Sr. Pedro Henry. solicitando "seja realizada reunião
de audiência p(lbllca para diSCU88ão do tema
coaperatlYS8 de trabalho. Iegallclade e 8QÕe& tio

Ministério P11b11co e Minl8tério do Trabalho em relação

às m8ll1l88".
Do Sr. MarçaI Alho. solicitando "sejam l1Jallzadas
reut1iõea de audIêncla pt1blica, uma vez por mêI. para a
dlscuaslo de problemas atinentes à qualidade dos
serviço. p&1bllcoe e o regime tarifário".
Da Sra. Vanessa Grazzlotln, solicitando sejam
"convldlkJol 08 repmentante8 da Central única doe
Trabalhador8e - CUT. da Confederação NacIonal doe
Bancoa • CNB. da Confederaçio Nacional dos
Trabalhadarea nas Empresas de Crédito - CONTEC. e
do Sindicato doe Bancárloe do Amazonas, em audiência
pt1blca. para discutir a respeito do relatório do estudo
realizado pela Empresa de Consultoria Americana Booz
AliEm & HamIlton, sobl1J a reestruturação doi bancos
pc)blcos federais".

.

Da Sra. Vanesn GrauiÓ\in, solicitando "eeja convidado
o Sr. Mlnletro da Fazenda, em aucl6neia p6bIlca, pera
dl8cutir e NClarecer a respeito do relatório do estudo
realizado pela Empreea de Consultoria Americana Booz
AIlen & Hamilton. sobre a reestruturaçAo dos bancoa
pa:Jblaoe federaill".

B • Propoaiç6es Sujeitas li Apreciaçio do
Plenirlo da Casa:

c .

PropOl!lç6es Sujeitas à Apreclaçio
Conclusiva das Coinlss6es:

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI N.\! 2.0aol9a . do Ministério Público
da União (MSG PGR n.1I 02196) • que "dispõe sobre a
criação das Procuradorias da Repóbllca nos Municlplos
de Franca, de Cascavel a de Volta Redonda, nos
Eatadoe de SAo Paulo, do Paraná e do Rio de Janeiro. e
dá outra8 provldênclas".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favo"vel
VISTA ao Deptrtado PEDRO HENRY, em 22109/a9
PROJETO DE LEI N,II 3.601197 - do Senado Federal
(PLS n.1I 1S198) - que "dlsp6e sobre a --..,cessão de
Seguro-Desemprego a seringueiro profissional durante o
periodo em que e&tJver impedido de exercer sua
atividade, e dá outras provId6ncias"
RELATOR: Deputado PEDRO HENRV
PARECER: contrário a este e à emenda apresentada na

Coml8aio
(MSC n. 1I 3441Q8) - que "dispõe sobre as relações de

PROJETO CE LEI N.1Z 1.542199 - do Senado Federal
(PLS n. ll 134195)· que "regulamenta o § 31 do art. lZ do

a

Ato das DllpoelQ<5ea Constitucionais Tranaltórlas.
dlllpOndo IICbre a nIpIll'8Çlo de natureza econOmlca
aOlI

que dIspõe sobre o regime tributário das microempresas
e das empreeas de pequeno porte, institui Sistema
Integrado de Pagamento ele Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas ele Pequeno Porte·
SIMPLES. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N.lI 4.302/98 - do Poder Executivo

PRIORIDADE

devida

~_~~~__~_:fltnubfO de 2000

aeronac.rtas e aerovlárloe, civis e militares,

Impecldoe de exeroer a protIesIo".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUElLI
PARECER: favor6vel
PROJETO DE LEI N.ll 2.295100 • do senado Federal
(PLS n.ll 161199) • que "cIap6e aobre 8 jornada de
traballo dos Enfermeiros, TécnIcoa fi Auxllares de
Enfermagem". (Apenead08: PL'. nu 969199 e 2.169199)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELU
PARECER: favorável a este e ao Projeto de Lei n.lI
2.18'W9, apet'l8ado, de Idêntico teor, e contrário ao
Projeto de Lei n.ll 969/99, apensado. Em conseqOência,
Mja decfanlda a prejudlcfalidade do Projeto de Lei n.1I
2.16W99. apensado

TRAMITAÇlO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N.1I 2.303100 - do sr. Márcio Matos •
que "acreecenta dispositivo à lei n.1I 9.311, de S de
cteanbro de 1998, alterada pelas leIS n.1Z 9.528, de 10
de dezambro de 1997.9.732. de 11 de dezembro de

trabalho na empresa de trabalho temporário e na
empresa de prestação da serviços a tSl'C8lros, e dá

outras providênclu"
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, oom substltutlvo
PROJETO DE LEI N.ll 1.291·AJ99 - da .Sra. Maria do
Carmo Lara - que "regulamenta o disposto no art. 39, §
6lI da Constituição Federal, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável, com adoção. da emenda da
Comlulo de ReIaçi588 exteriores e de Defesa Nacional,
com aubetltutlvo
PROJETO DE LEI N.II 1.737·A/99 - do senado Federal
(PLS n.1I 4-iOI99) - que "di8pÕe sobre.:a criaçio do
Conselho Federal e dofl RegIonais da Profissão Pe
Técnico Agricola, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: favOrável
PROJETO DE LEI N.' 2.208199 - do Trlb:unal de Contas
da Unllo - que"diep6e sobre o Quadro ele Pessoal ~,o

Plano de Cerrelras do Tribunal de Con\a$ da União ~P.á
outru providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: favorável, com substltutlvo
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PROJETO DE LEI N.11 2.230199 - do Sr. Freire Je)niorque "regulamenta o inciso I do art. 19 da Constltulç!o
Federal". (Apensado: PL n.1I 2.3971OO)
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCI:DOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: oontrério a este e 8 seu apensado
PROJETO DE LEI N,ll 2.616100 - do Senado Federal
(PLS n.I 331199) - que "acrescenta pa,rágrafo ao art. 14
da lei n.ll 1.060, de 6 de fevereiro de 1950, no sentido
de regular 8 gratuidade dos honorários de perito."
RELATOR: Deputado JÚliO DELGADO
PARECER: f8\'Orável, com emenda
PROJETO DE lEI N.lI 2.606100 - do Poder ExecutIVO
(MSC n.1 384IOO) - que "altera 08 artigos 111, 211 e 611 da

Lei n. 1I 5.896, de 19 de Junho ele 1973, que autorizou a

transtonnação da autarquia Casa da Moeda em
empJ'88a pI3bIica, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N.R 2.892100 - do Trlbunet de Justiça
do Dl8trlto Fedel'Bl e dos Territórios - qlJ9 "<Ispae some
a crlaçlo
Instituto de Formação, Desenvolvimento
Profissional e PesquIsa do Tribunal de Justiça do
DI8trito Fedenll e doe Territórios."
RELATOR:.Deputado JÚlIO DELGADO
PAREOER, favonivel

w

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA
PROJSTO' DE LEI N.ll 3.845-A193 - cio Sr. Zelre
Rezende - que "concede incentivo fiscal para 8 pessoa
jcJrI'dlca que contratar menores de 18 anos, em
programa de Inlclaçio 80 trabalho". (Apel'lSad06: Pl's

nas 78196, 254195, 611195,
1.876/96, 2.018196 ti 3.303197)

1.216195, 1.750196,

RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contrário a eete e 8 seus ~os
PROJETO DE LEI N.' 53195 - da Sra. Rlta Camata que "dá nova redaçêo ao parágrafo 611 do art. 4n da

Consolldaçlo das leia do Trabalho - CLT". (Apensado&:
PL'lJ nas 1.661196 8 3.421197)
RELATOR: Deputado PEORO HENRY
PARECER: contrério a 88te e a seus apensados
PROJETO DE LeI N.lI 1.211195 - do Sr. Fernando
ZUppo - que 'attera o llrtigo 21' da Lei n.lI 4.749, de 12 de
agosto de 1965, que 'dlsp58 sobre o pagamento da
gt8dfk:ayio previata na lei n.1I 4.090, de 13 de Junho de

1982'1. (Apensados PL's nas 3.084197, 4.843198 e

18

PROJETO DE LEI N.R 4.228198 - do Sr. Feu Rosa - que
Idlspõe sobre a alienação de terrenos de marinha e
seus acrescidos".
.
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.1I4.405I98 • do Sr. João FassareIla
- que 'altera a lei n,R 8.984, de 7 de feverelro de 1995,
que 'estende a competência da Justiça do Trab8Jho (aft.
114 da Constituição Federal)', a fim de amplar a
competência da Justiça do Tl'8ba\ho para conclllar e
julgar 08 dJssfdioe relativos à indenização por acidente
de trabaIho-.
RELATOR: Deputado PEDRo HENRY
PARECER: ctmtrárlo
PROJETO DE-LEr N.- 549199 • do Sr. luiz RibeIro· que

"determIna o' cancelamento de outorga de concesdo.

permlsslo ou autorização para preetaçlo de serviços de
radiodifusão, nos c:;aa08 de conden~ por crime
dolO8O de IÓCIo ou diretor da empresa outorgalálfa.RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PAREOER: contrário

,

PROJETO DE LEI N.lI 616/99 -, do Sr. Miro Tebcelra que 'crla o Programa de Incentivo à Geração de
Emprego através do Ecoturlsmo e dá outras
provldêncfas.RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável
VI$TA conjunta aos Oeputados Pedro Henry e Luciano
castro, em 13lO9lOO
PROJETO DE LEI N.II 1.162199 - do Sr. Ricardo
Noronha - que 'autoriza Poder Executivo a transferir
para o domfnlo do Distrito Federal, os terrenos pt1bfJCOS
não utilizados pertencentes à Unlão-.
RElATOR; Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contrário a este & às emendes apresentadas
naComlss!O
PROJETO DE LEI N.ll 1.372/99 - do Sr. Geraldo Magela
- que -dlspi5e sobre as empresas pI1bllcas que meplorem
atividade eeon6mlca de oomerclallZ6Ção de ber\& ou de
pcestação de serviços de Interesse cllfuso, u formas de
flscaliZação e relaç6es com o Estado e a Sociedade, e
dá outras providênclas-.
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N,1I 1.718199- do_Sr. Sérgio Novais·
que 'autoriza a Utinzaçâo dé vantagens salariais

judicIalmente redonhecidas para pagamento de dívidas

".877198)
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR: Deputado JOS~ MÚCIO MONTEIRO

junto â União e ~ póbltco&".
RELATOR DESJ~NÃDO PARA ijEOlGIR O pARECER
VENCEDOR: Deputado JOSé MÚCIO MONTEIRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.R 4.205198 - do Sr. Jalr Meneguelll

PROJETO DE LEl N." 1.767199 - do Sr. De Velasco •
que. 'define 9IUPO ecof'Í6rÍ1/ço çomo empregador e dá
outras provldênclss-,

PAReCE~

contrãrio a este e a seus apensllcloa

e outros - que "revoga 8 lei n.1I 9.601, de 22 de janeiro
de 1998, que ~ sobre o contrato de trabalho por

pl'UO detennlnado e di outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contrárfo

\

RSLATOR: Deputado PEDRO HENRY

PARECER: contrérlo a este e àS emendas nu 1199 e
2199, apresentadu na Comlsdo.

\
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PROJETO DE LEI N.1I 1.779199 - do Sr. Bispo
Wanderval • que "concede aclclonBl de insalubridade
aos trabalhadores que atuam no combate à raiva doe
anlmaia herbfvoros".
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contrário • este, bem como • 8ITi8nda e ao
sube1tlutlvo epreeentadoe
PROJETO DE LEI N.1I 1.793199 • do Sr. Joio Magno •
que "acreecenta parágrafos ao art. 477 da Con8oIdaçIo
das Le18 do TI'IbaIho - CLT, a fim de determinar ao
empregedor a obrlgaçio de fomecer ao empregIdo"no
ato da lWCIeio de contrato de trabalho, documento

COll1lrobatór\o d88 a1IvIdadeI por ele exercida em
condIç6H eapeclaIL"
.
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUEL.U
PARECER: favonivel, com al:lb8titutlvo

xa..4er

PROJETO DE LEI N.1I 1.841199 - da Sra. Nd
Lobo - que" fixa el11 quatro horas a Jom.d8 de trabalho
do psicólOgo".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contr4r1o

PROJETO DE LEI N.1I 2.070199 - do Sr. Jolo Magno que "dIIIp6e sobre nonnas e partm... a serem

seguidos peIIa empl'8l11 Objeto do Programa Nacional
de DeeeldBtlzaçAo I d6 outras pro~"
RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA
PARECER: favorável

PROJETO DE LB N.1I2.118199- do Sr:,1.tllz S/tlllncourt

- que "acreecenta incIto e parágrafos ao art. ea da lei
n. 1 8.884. da 11 de junho de 1994, • dll outras
provld6noiea"•
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.ll 2.161199 • do sr. ROdrIgo Mala que "cIapõe aobre tarifas de aervlços p(IbIlcoa • dá

PARECER: favorável, com adoção das emendas da
Comluio de C16ncla e Tecnologia, ComunlcaçAo e
Informática
PROJETO DE LEI N.1I 2.552/00 - da Sra. MarInha
Raupp - que -altera a l:.eI n.1I 8.112, de 11 de dezembro
de 1990. que 'dispõe sobre o regime jurldlco doe
aervIdores pl1b1C08 Civil da União, das autarq1Jas e das
fund'- J)l1b1icaa federais', acrescentando critérios
pera a remoçio de offtJio do servidor p(IbIlco".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favor6vel
PROJETO DE LEI N.1I 2.S53IOO - do Sr. Rubens Bueno
- que "acrescenta parágrafo (10100 ao artigo 845 da
ConsoIldaçIo das Leis do Trabal10 - CLr.
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N.I 2.652100 - da Sra. Maria' 'de
Lour. Abadia - que -di8p6e sobre Incentivo flacal à
contndaÇão de recém-formad08". (Apensado: PL n.1
2.797/00)

"

RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PAFtECER
VENCEDOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: colítrárlo a este e a seu apensado

.

.

~

PROJETO DE LEI N.' 2.682f00 - M. Sr. Averrzt>ar
Anuda "dá nova·'redaçlo ao parágrafo Onlco do
8rt. 323 do Oecreto-Lel n.1 5.442, de 111 de maio de
1943, ClT".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: favorável

ciue

PROJETO DE LEI N.1I 2.804100 - do Sr. UncoJn Portela
- que "determina a obrigatoriedade do UflO de cciIetes à
proVá de belas. por parte dos seguranças de Bancoe".
RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR'O PARECER
VENCEDOR: Deputada' Fátima Pela..
.
PARECER: contrário

RElATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.I 2.969/00 - do sr. MIlton Temer·
que "acreecenta parágrafo I1nlco ao' art. 40 da
Consolklat;lo dai Leia do TrabalhO". '
RELATOR: Deputado PECRO HENpv
PARECER: contrário '

PROJETO DE LEI N.Il2.237199 - do Sr. Pedro Canedo
- que "dJaplie sobre execuçio de dlvldaa trebalhietu
dos cIubeI de futebOl profll8ionel. li
RELATOR: Deputado MARCUS VICE~
PARECER: favon\Yal

PROJETO DE LEI N.12.9721OD - do Sr. Aldo Rebelo·
que "dispõe sobre a ml11l,lneraçio do traba1hador
portuário awlso".
,
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: contrário

outraI prc:McMncla8"

PROJETO DE LEI N.1I 2.302100 - do

Sr.

~.

e.nps

PROJETO DE LEI N.ll 2.988/00' - dá" Sr. Roberto
Argenta .... que -8CfUQeI'lta §:gg ao arf... '1 11 da LoI n.1
Enfehneirtlll, T*ricos e AuxIIaree de EI'lfermagIm e d6 '4.090, 'de 13 de Julho' de 1982, qUe 'netltula 'grallticaçio
outra& provld6nclaa".
.
"':~Jif N~. pe~ ~ trabalhadQre$'. a f!m . çl8, ~n:nltlr ,;0
RELATOR: [)eputado MARCUS VICENTE ,
~6 ~ d6éjno t$lc11lo:..~" ....
PARECER: contrirlo a lIte e à emendá ap~ na
dâ lei 8.036;" dli 11'
CQmillio
que 'dI8p6t IObre o Fundo de ~ do Tempb de
serviço' e pennite o paga~to anteciP.tdO do '~
PROJETO DE LEI N.I 2.472-AIOO - di Sra. L:ulZa de
férlP' ,prevIBto no att. 70-, XVII, 'da ConIUllilçlo
Erundlna - que "dIIpae 80bre a obrIgatorledlllde .de Federa!". cI6 outras provIdênCIa8".
.
.
mensagem estimuladora do exercfclo da cIdadIlnla na RELATOR: Deputado PEDROHENRY
publioidade dos serviços e obl'8l ruJl:zadoe pelai PARECER: ~r10 • este e .'eMendas
1100,
órgloe p.I>Ilco6 fede. .".
2lOO e 3100. aplft8ntad&s na Comls8Io
RELATOR: Deputado NllTON CAPIXABA

Coutinho - que "dlep&t sobre o pilO' ialíúiaJ dOe

, ,- mo
:~ItIVOis'

n.-

'~'~~ (k;)~,

nas
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: plenário n" 11 do anexo 1/
Horário: 1Oh

A • Proposições Sujeitas à Apreclaçlo
Conclusiva das Coml.shs:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NR 1.908/99 • do Sr. Wagner
Salusllano - que "altera a lei nll 9.503, ele 23 de
setembro de 1997, para estabelecer requisitos
complementares de habilitação aos motoclcJlstas que
forem executar serviços de entrega" (apensado o P( fi"
2.705100).
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: favorável a este e ao PL nO 2.705100,
apensado, com substltutfvo
VISTA ao Deputado Edlnho AI'BllJo, em 23.08.00
PROJETO 'DE LEI Nl' 1.971199 • do Sr. Oro Hélio· que
"altera a Lei n 2 9.503, de 23 de setembro de 1997,
Código de Trânsito Brasileiro, em seu arl136, 11I, dando
nova redação" (apensado o PL nll 3.442/00).
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: favorável a este e contrário ao de fi"
3.442100, apensado, com complementação de voto
VISTA ao Deputado Romeu Queiroz, em 23.08.00
PROJETO DE LEI NR 2.555-Afoo - do Sr. Paes landim
- que "acrescenta dispositivo ao art. 111 da lei n2 8.399,
de 7 de janeiro de 1992, que especifica a destinação
dos recursos originados por adicionai tarifário criado
pela Lei fi" 7.920, de 12 d!, dezembro de 1989".
RELATOR: Deputado JOAO HENRIQUE
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI NA 2.959100 • do Sr. Wilson Santos _
que "modifica o art. 40 e o art. 250 da Lei nll 9.503, de
23 de setembro ele 1997, quanto ao tráfego de vefculos
com faróis acesos durantE.! o dia nas rodovias".
RELATOR: Deputado JOAO RIBEIRO
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI Nll 3.S39-A/97 - do Sr, Ricardo
Barros - que "dispõe sobre a prevenção de assaltos ao
transporte rodoviário colétJvo Interestadual e
internacional de passageiros".

RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA
PARECER: contrário ao projeto e às emendas
apresentadas na Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Naclonal
PROJETO DE lEI NII 2.830100 • do Sr. Coronel Garcia _
que "regulamenta a Guarda Portuária".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES
PARECER: favorável ao projeto e à emenda
apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI NR 2.960100 - do Sr. Wilson santos que "detennlna que as faixas para pedestres nas vias
p13blicas deverão ser elevadas em relação ao nfvel da
pista de rolamento".
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO
PARECER: contrário

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 76-AJ99 • RECURSOS DA
CIÊNCIA ETECNOLOGIA
Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 14h3Omin

PAUTA

PROJETO DE LEI NIl2.S65Ioo - do Sr. João Caldasque "altera as Leis n2 9.503, de 23 de setembro de
1997, e nIl 9.602. de 21 de janeiro de 1998",
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado João Henrique, em 09.08.00

Reunilo para Instalação da Comissão e
EleçAo do Presidente e dos ViceP....identes.

PROJETO DE LEI NII 2.761/00 - do Sr. AIofzlo Santolque "toma obrigatória a gravação, no capacete do
proprietário, da placa da motocicleta".
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: favorável, com subStiMivo
VISTA ao Deputado Edlnho Araújo, em 23.06.00

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO nll 76·A,
DE 1998 • do Sr. Ubiratan Aguiar e outros· que "Inclui
artigo no Ato das Disposições Constitucionais
TraneIl6rIa8" • Recursos da Ciência e Tecnologia para
• RegR5ee Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
ASATOFt Deputado

Outubro de 2000
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COMISSÃO ESPECIAL

PEC 618-A/98
PATRIMÕNIO GENÉ'nCO

Emenda do Senado Federal ao Profelo de Lei n'I 634,
de 1975, do Poder Executivo, que "Instttul o CócJgo

CM'".

RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 249-AJOO - COMBATE À
POBREZA

Local: P1InArlo 12, Anexo 11
Horário: 14hSOmln

PAUTA

AVISO

') AUCI~NCIAPÚBLICA

ConvIdadb:
• Or. GL~NIO DA COSTA ALVAREZ, Prealdente da
Fundaçio N.lckJnaJ do (ndlo • FUNAlj
2) A,PI"IICIaoAo de Requerfmento do Deputado Gerson
Gabriel., convidando o Or. MARCUS VlNfclUS
PRATINI DE MORAES, MInistro de EItado da
Agrlcullura. para compereclmento à ComI8IIo EspecIal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nl618-A,
DE 1988 - do Poder Executivo (MSC nl gnl98) - que
"acreece inoIIo ao art. 20 da Cone1ltulçio Federal".
RELATOR: DepuIado RICARTE DE FREITAS.

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 - AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES
Local: Plenário 10, Anexo 1/
Horário: 1~.n

PAUTA

Apreclaçlo do ....recer do Relator.
PROJETO DE LEI NlI 1.615-A, DE 1999 - do Poder
Executivo • que "diIplSe ISObre a crfaçio da AgAncia
Nacional de Transportes, do Departamento NacIonal de
Infra-Eatrutura de TrantpOrt8s, reeetrutwa o setor
Federal de Tranaportes, e dá outras provldlncial".
(Apensado: PL nll 3.093100).
.
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

COMISSÃO ESPECIAL
CÓDIGO CIVIL
Local: Plenário B, Anexo 11
Horário: 16h

PAUTA
Definiçlo do proc88Io de dllCUldo e
votaçio do Parecer do Relator-Geral,
Deputado Rlc.rdo Fiuza.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDA$ (10 SeSSÕES)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO
(Art. 202, I 3°)

Última sesslo: 23110100*
"Prazo prorrogado por

AtD do PI'Mid.nte da Cima... dos

Deput.lldclt.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO tfI249-A,
DE 2000 • que "altera o Ato do cIilIpoIlçõIa
constitucionais transitórias, Introduzindo artigos que
criam o Fundo de Combate e Erraclcaçlg da Pobreza ".
RELATOR: Deputado PAULO MAGAlHÃES

CPI· MORTALIDADE MATERNA
AUDiêNCIA PÚBLICA
Loca(: Plenário 5, Anexo li
Horário: 14h3Otn1n

Convidado:

or.

JOEUTO MEDEIROS, Asaesaor Técnico do
Con.eflo Nacional de secretários MunlclpaJs de SatkIe

-CONASEMS.

CPI - RECURSOS DO FINOR
Local: Plenário 13, Anexo"

HorMlo: 14h30mln

PAUTA
Votaçio de Requ~riment08.

CPI- CBFINIKE
Local: P1enArio 3, Anexo 11

Horárl9: 15 horas

PAUTA
Deflnlçio da Agend. dOi Trab.lhos
Apreciaçio de Requerimentos.

I
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111 • COMISSÕES MISTAS
. COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBUCOS E

FISCALIZAÇÃO
AVISOS

Comisslo de Ciência e
Comunlcaçlo e InfonnAtlca:

Tecnologia,

PROJETO DE LEI N113.486/OQ
PROJETO DE LEI NCI3.S761OO
PROJETO DE LEI NCI3.584IOO
TVR NR 215100
TVR NlI218100
TVR Na 217/00
TVR NlI218100
lVR NR 219100
lVR NR 220100
TVR NR 221/00

Decurso: 8D(dia)
Último Dia: 1811012000

TVR NR 222100

PROJETO DE LEI NII 04412000 - que Mabre 80
Orçamento FIscal da Unllo, em favor do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no valor
de R$ 31.000.000,00 (trinta e hum milhões de reais),
para reforço de dotaç6es consignadas no vigente
orçamento.
RELATOR: Senador RAMEZ TEBET

TVR NR 225100
TVR NII 226100
TVR NII249/oo
TVR NR 250100
TVR NII251100

Decurso: Z'(dla)
Último Dia: 24110l200O

Comisslo de Dete.. do Consumidor, Meio
Ambiente, e Mlnorl.:

PROJETO DE LEI NII 04512000. que abre ao Orçamento
Fiscal da Seguridade SocIal da União, em favor do
Ministério da Sa6de. crédito suplementar no valor de R$
146.160.000.00 (cento e quarenta e seis milhões. cento
e sessenta mil reais), para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

PROJETO DE LEI NII3.5571OO

IV
•
COORDENAÇÃO
DE
COMISSOES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
As COMISSÕES
IEM 17/10/00:

I

Comlsslo dft,Agricultura e Polltica Rural:

TVR NR 223100
TVR NII 22.uoo
TVR NII 227/00
TVR NII 228/00

Comlssio
Desporto:

de

Educaçlo,

Cultura

e

Indústria

e

PROJETO DE LEI N1I3.516100
PROJETO DE LEI NR 3.539100
PROJETO DE LEI NR 3.558100
PROJETO DE LEI NR 3.586100

Coml.sio de
Comércio:

Economia,

PROJETO DE LEI N1I3.5191OO

Comissio de Minas e Energia:
PROJETO DE LEI NR 3.528100

PROJETO DE LEI~ 3.520100

Comlnlo de Relaç6es Exteriores e de
Defesa Nacional:

Comisslo de Constltulçio e Justiça e de
Redaçlo:

MENSAGEM N111.221/00

PROJETO DE LEI NR 3.480100
PROJETO DE LEI NII 3.483/00
PROJETO DE LEI NII 3.522100
PROJETO DE LEI NII 3.541/00
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 23-AI99

Comlsdo de Seguridade Social e Famfllá:
PROJETO DE LEI NII3.479/00
PROJETO DE LEI N113.5251OO
PROJETO DE LEI N113.528IOO
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PROJETO DE 'LEI
PROJETO DE LEI
PROJETO DE LEI
PROJETO DE LEI
PROJETO DE LEI
PROJETO DE LEI

Outubro de 2000

NR 3.5451ÓO
NA 3.555/00
NQ 3.556/00
Ng 3.561/00
NR 3.574/00
NiZ 3.589/00

Comissão de Trabalho, de Admin.istração e
Serviço Público:
PROJETO DE LEI Ni 3.535100

Comissio de Viação e Transportes:
PROJETO [;e LEI NQ 3.485/00
PROJETO DE LEI NQ 3.531/00
PROJETO DE LEI NQ 3.534100

Comissão Especial:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 150100

(Encerra-se a Sessão às 19h1 Ominutos.)
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DESPACHO DO PRESIDENTE
O egrégio Supremo Tribunal Federal - STF remete a esta Casa o Ofício nl! 1.167/P de 27 de setembro de 2000, encaminhando cópi~ dos autos da
Reclamação nl! 1.580, em que figura como reclamante REGIS XAVIER DE SOUZA e como reclamado o Presidente da CPI do Narcotráfico, e solicitando a adoção das providências cabíveis.
Diante do que se contém nos documentos
anexados ao ofício, determino seja dirigida solicitação ao Presidente da CPI do Narcotráfico, para que
encaminhe a esta Presidência, no prazo de cinco
dias, os seguintes documentos e informações:
1. cópia do ofício do STF, solicitando
informações destinadas a instruir os autos
do Mandado de Segurança nl! 23 663-9/SP
.
,
esclarecendo sobre a data em que o expediente foi recebido;
2. cópia das informações prestadas
em atendimento ao ofício referido no item
anterior ou indicação das razões pelas quais
não foram prestadas as informações requeridas;
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3. esclarecimentos sobrELa data em
que a Presidência da CPI do Narcotráfico foi
comunicada oficialmente sobre a Decisão
Liminar proferida nos autos do Mandado de
Segurança n2 23.663-9/SP, bem como sobre as providências adotadas para o seu estrito cumprimento;
4. cópia do ofício do STF, solicitando
informações ~esti~adas a instruir os autos
da Reclamaçao n- 1.580, de 2000, ~sclare:
cend~ sobre a data em que o expediente fOI
recebido;
5. cópia das informações prestadas
em ~tendi":le~to a_o ofício r:ferido no iter:n
a~terlor ou Indlcaçao das. razoes ~elas quaIs
~?O foram prestadas as Informaçoes requendas
.
Ç)ficie-se ao Presidente do STF encaminhando-lhe cópia deste despacho.
Publique-se.
Em 17 de outubro de 2000. - Michel
Temer, Presidente.

APOSTU...A

o Diretor do Departamento de Pessoal da
Câmara dos Deputados declara que a servidora CÁSSIA REG:r:r-.fA
OSSIPE BOTELHO RODRIGUES está sendo designada para
exercer a função comissionada de Diretol.'B., FC-07, da
Coordenação de Revisão, do Departamento de Taquigrafia,
Revisão e Redação, e não da Coordenação de Redação Final,
como consta.

Departamento de Pessoa~ 27 de setem.bro de 2000.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

51086 Quarta-feim 18

o
DEPUTADOS,
10

,

PRESIDENTE:

Outubro de 2000

DOS

DA

no uso das atribuições que lhe confere o artigo

item I, a1inea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de

1990,

~SOL~

13 da Resolução nO

OSSIPZ BOTKLBO

designar por acesso, na forma do artigo

de 4 de novembro de 1992,

21,

ROD~GUES,

CÁSSIA REGINA

ocupante de cargo da Categoria Funcional

de Analista Legislativo - atribuição Taquigrafo Legislativo, Padrão
45,

ponto n°

corrente ano,

Taquigrafia,
FC-07,

5.183,

para exercer,

a

partir de

l°

de

junho do

na Coordenação de Redação Final, do Departamento de
Revis~o

e

Redaç~o,

a função comissionada de Diretor,

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criada pelo

artigo 1° do Ato da Mesa n° 37, de 30 de maio de 2000.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em

19

de agosto

Ide 2000.

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

.

Quarta-feira 18 51087

MU~llLA
L
S

-..=

o Diretor do Departamento de Pessoal da
Câmarados Deputados declara que onome da função do título 'de
designaçio de CHlUSTIANO
vITOR. DB CAMPOS LACORTE
,
EMARCELO CASSIO MELHORANÇA, publi~o no Diário
da Câmara dos Deputados de 20 de setembro de 2000 é Chefe da
Seção de Telemática Corporativa, FC..OS, da Coordenação de
Engenharia de Sistemas, do Centro de 1nfonnãric, enão oChefe
da Seção de Metodologia eDocumentação, FC-OS, como consta.
f

Departamento de Pessoal, 17 de outubro de 2000.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

S1088 Quarta-feira 18

o

DA

PRESIDENTE

DBP'tJ'fADOS,

no

uso

das

Outubro de 2000

DOS

atribuições

que

lhe

confere

o

artigo 1°, item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

observado o disposto no artigo 38 da Lei nO

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE
LACORU,

nO

ponto n° 6.380, e
ocupantes

6.394,

Analista

designar

de

Padrão 37,

VÍTOR

Da

CAMPOS

MABCELO CÁSSIO MSLBORANÇA, ponto

cargo

Legislativo

Legislativa,

CBRISTIANO

da

atribuição

Categoria
Analista

para substituirem,

Funcional
de

de

Informática

sucessivamente,

o

Chefe da Seção de Metodologia e Documentação, FC-OS, do Quadro
de

Pessoal

Engenharia

da
de

Câmara

dos

Sistemas,

impedimentos eventuais,

do
a

Deputados,
Centro

de

na

Coordenação

Informática,

de

em seus

partir de 30 de junho do corrente

ano.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

em

19 de

setenbro

de

2000.

DVUtlo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

Quarta-feira 18 51089

APOSTILA

o Diretor do Departamento de Pessoal

da
Câmara--dós Deputados declara que o título de
.
dIspensa de SERGIO SOARES DE OLIVEIRA,
~

da funçilo comissionada de Supervisor de Pronunciamento~ FC-06, na Coordenação de Revisão? do

Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação,
é a partir de 10 de junho do corrente ano, e não
10 de julho do corrente ano como consta.
Departamento de Pes~ em 17 de outubro de 2000.

,

1
'\

oSÉ BOTELHO~

_..._- Diretor

O

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

SI090 Quarta-feira 18

o

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS,

no uso das

atribuiç~es

que lhe confere o

artigo 1°, item l, a1inea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE

dispensar, de acordo com o artigo

35, item l, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SÉRGIO
SOARES DB OLIVEXRA,

ocupante de cargo da Categoria Funcional

de Analista Legislativo -

Padrao

45,

ponto

n°

atribuiçao Taquigrafo Legislativo,

4.078,

Supervisor de Pronunciamento,
Câmara dos Deputados,

da
FC-06,

função

comissionada

de

.

do Quadro de Pessoal da

que exercia na Coordenação de Revisão,

do.Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redaçao, a partir de

1° de julho do corrente ano.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 09

de agosto de 2000.

~~
~~d~;t~-- !

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

Quarta-feira 18 51091

APOSTD.A

b&&d

o Diretor do

........

Departamento de Pessoal da

Câmara dos Deputados declara que o título de
designação por acesso de SERGIO SOARES DE
OLIVEIRA, designado para exercer, a função
~

comissionada de Diretor, FC-07 ~ na Coordenação

de Redação Final, do Departamento de Taquigrafia,
Revisão e Redação, é a partir de 10 de junho do
corrente ano, e não 10 de julho do corrente ano

como consta.
Departamento de Pesso ,em 17 de outubro de 2000.

.....

lELHOFll..HO

Diretor

51092

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feim 18

A

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE
artigo
SÉRGIO

13

da

SOARBS

Funcional

designar por acesso,

Resolução
DE

nO

OLIVEIRA,

de Analista

na forma do

21, de 04 de novembro de 1992,

ocupante

Legislativo -

de

cargo

da

Categoria

atribuição Taquigrafo

Legislativo, Padrão 45, ponto nO 4.078, para exercer, a partir
de 10 de

julho do corrente ano,

na Coordenação de Redação

Final, do Departamento de Taquigrafia,

Revisão e Redação,

a

função comissionada de Diretor, FC-O?, do Quadro de'Pessoal da
Câmara dos Deputados, criada pelo artigo l° do Ato da Mesa nO
37, de 30 de maio de 2000.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

em 09 de outubro

de

2000.

idência

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

o

Quarta-feira 18 51093

Diretor do Departamento de Pessoal da

Câmara dos Deputados declara que o nome da função do título de
designação de TIAGO MERHEB GONÇALVES ANDRADE~ E
FABIANO CHOUEIRI, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 20 de setembro de 2000, é Chefe da Seção de
Metodologia e Documentação, FC..OS, da Coordenaçlo de
Engenharia de Sistemas, do Centro de Informática, e não o Chefe
da Seção de Telemática Corporativ, FC-OS, como consta.

Departamento de P

ai, 17 de outubro de 2000.
... i

,

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

JOSE BOTELHO FILHO

---

....1

Diretor

51094

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 18

o

PRESIDBNTB

DEPtr'fADOS,

no

uso

das

Outubro de 2000

DOS

DA

atribuições

que

lhe

ccnfe:re

o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar
ponto n° 6.412, e
de

cargo da

F.AB~

'1'IAGO vaBEB GC*ÇALVBS AND~E,

CBOOBZRI, ponto nO 6.383, ocupantes

Categoria Funcional de Analista Legislativo -

37,
para substituírem, sucessivamente, o Chefe da Seção de
Telemática Corporativa, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, na Coordenação de Engenharia de Sistemas, do
Centro de Informática, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 30 de junho do corrente ano.
cAMARA DOS DEPUTADOS, em 19 de
seteni:>ro
de 2000.
atribuiçao Analista

de

Informática Legislativa,

Padrao

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 18 51095

APOSTILA

li:

•

oDiretor do

Departamento de Pessoal da
Câmara dos Deputados declara que o título de
dispensa de YOKO MATSVURA FERNANDES,
da função de Diretor, FC 07, da Coordenação de
Revisão, do Departamento de Taquigrafia, Revisão
e Redação, é a partir de 10 de junho do corrente
ano, e não 10 de jul~o do corrente ano como consta.
w

Departamento de Pessoal, em 17 de outubro de 2000.

Diretor

51096 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

Ao

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE

dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, YO~
MATSUORA J"DMANOlCS, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuiçao Taquigrafo Legislativo,

Padrao 45, ponto n° 1.700, da função comissionada de Diretor,
FC-07,

exercia

do Quadro de

Pessoal

da

Câmara dos

Deputados,

que

na

Coordenaçâo de Revisão, do Departamento de
Taguigrafia, Revisão e Redação, a partir de 1 ° de julho do
corrente ano.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 09

de agosto

de 2000.

Outubro de 2000

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 18 51097

o Diretor do Departamento de Pessoal da
Câmara dos Deputados declara que o título de
designação por acesso de YOKO MATSUURA
FERNANDES, designada para exercer, a função

Comissionada de Supervisor de Pronunciamento,
FC-06, na Coordenação de Revisão, do Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação, é a
partir de 10 de junho do corrente ano, e não 10

de julho do corrente ano como consta.
Departamento de Pessoal, em 17 de outubro de 2000.
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DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

o
DEPUTADOS,
10, item I,

PRESIDENTE

Outubro de 2000

,..
CAMARA

DA

DOS

no uso das atribuições que lhe confere o artigo

alinea na", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de

1990,

RESOLVE
13 da Resoluçao nO

21,

ocupante de

ntmANDU,

Legislativo -

de

designar por acesso, na forma do artigo
4 de novembro de 1992,

YOlro MA'l"Stro'RA

cargo da Categoria Funcional de Analista

atribuição Taquigrafo Legislativo,

Padrão 45,

ponto

nO 1.700, para exercer, a partir de 1° de julho do corrente ano, na
Coordenação de Revisão,
Redação,

a

função

do Departamento de Taquigrafia,

comissionada

de

Supervisor de

Revisão e

Pronunciamento,

FC-06, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformada
pelo artigo 1° da Resolução n° 49, de 26 de agosto de 1993.
cÂMARA DOS DEPUTADOS,

em

09

de

agosto de 2000.

DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

o

PRESIDENTE

DEPUTADOS,

Quarta-feira 18 51099

DA

DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l i alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE

exonerar,

de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, BELGA
IDRAZ JO'CÁ, ponto nO 111.419, do cargo de Assessor Técnico

,

Adjunto B, CNE-IO, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido da

Frente Liberal.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 17 de outubro

de

2000.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

51100 Quarta-feira 18

o PRESIDENTE
DEPUTADOS,

Outubro de 2000

A-

DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo. 1°, item l, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE

dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIZ
ANTÔNIO BARBOSA BERTOLINO, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo
atribuiçao Agente de
Segurança Legislativa, Padrão 30, ponto n° 3.731, da função
comissionada de Chefe da Seção de Policiamento das Comissões,
FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia na Coordenação de Segurança Legislativa, da DiretoriaGeral, a partir de 1° de outubro do corrente ano.
CAMARA DOS DEPUTADOS,

em

17

de

outubro

de 2000.

DUUuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

o
DEPUTADOS,

Quarta·feira 18 51101

A

PRESiDENTE DA CAlaRA DOS
no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item Ir alinea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE

dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIZ
CLÁDDIO PEREIRA ALVES, ocupante de cargo da categoria
Funcional

de

Técnico

Legislativo

atribuição

Agente

de

Segurança Legislativa, Padrão 30, ponto nO 3.392, da função
comissionada de Chefe da Seção de Serviços Especiais,

FC-05,

do Quadro de Pessoal da câmara dos Deputados, que exercia na
Coordenação de Segurança Legislativa,

da Diretoria-Geral,

a

partir de 1° de outubro do corrente ano.
cÂMARA DOS DEPUTADOS,

em ·17 de ou:b:lbro

~d'!]enDtme:R

de 2000.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

51102 Quarta-feira 18

Outubro de 2000

~

O PRESlPENTE DA CANARA DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea na", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990,-

RESOLVE

nomear,

na forma do artigo 9°,

item II, da Lei nO 8.112, citada, GERSON DA SILVA FUITAS
FILHO para exercer, no Gabinete do Lider do Partido da Frente

o cargo
Quadro de Pessoal
1° do Ato da Mesa
o parágrafo único
Liberal,

de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo
nO 08, de 29 de março de 1995, combinado com
do artigo 1° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de

fevereiro de 1999.
cÂMARA

DOS DEPUTADOS, em 17 de outubro de

2000.

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

o

Quarta-feira 18 Sl103

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea

.r a ",

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de:

junho de 1990,

RESOLVE

designar por acesso,

na forma do

nO 21, de 04 de novembro de 1992,
LUIS ANTÔNIO BARBOSA BERTOLINO, ocupante de cargo da Categoria
artigo

13

da

Resolução

Funcional

de

Segurança

Legislativa,

exercer,

a

Técnico

partir

de

Legislativo

30,

Padrão

1°

de

atribuição
ponto

outubro

Coordenação de Segurança Legisl_ativa,

do

nO

Agente

3.731,

corrente

de
para

ano,

da -Diretoria-Geral,

na

a

função comissionada de Chefe da Seção àe Serviços Especiais,
FC-OS,

do

Quadro

de

Pessoal

Câmara

da

dos

Deputados,

transformada pelo artigo 3° do Ato da Mesa nO 15, de 26 de
maio de 1987, combinado com o artigo 55 da Resolução nO 21, de
04 de novembro de 1992.
cÂMARA DOS DEPUTADOS,

em 17 de

~

outubro

~_.\

MIe L_a
Pre 'dente

de

2000.

SII04 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPtITADOS

o

Outubro de 2000

PRESIDENTE DA CÂN'ARA DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "ali, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE
artigo
LUIS

13

da

designar por acessO r

Resoluçao

nO

CLÁOD:IO PEREIRA ALVES,

Funcional
exercer,

21, de 04 de novembro de 1992 r
ocupante de cargo da Categoria

de

Técnico Legislativo
Legislativa, Padrão 30,

Segurança
a

partir

de

1°

na forma do

de

atribuiçao

ponto

outubro

do

nO

Agente
3.392,

corrente

de
para

ano,

na

Coordenação de Segurança Legislativa, da Diretoria-Geral, a
função comissionada de Chefe da Seção de Policiamento das
Comissões,

FC-OS,

do

Quadro

de

Pessoal

da

Câmara

dos

Deputados, criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 37, de 30
de maio de 2000.
CÂMARA

nos DEPUTADOS,

em 17 de 0I1tubr0

~1.Io&

!l.'lM&:R

idente

de

2000.

Quarta-feira 18 51105

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

Ao

-

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS,
'i'

no uso das atribuições que lhe confere o·

artigo 1°, item I, alínea "ali, do Ato da Mesa nO 205, de 28

d~

junho de 1990,

de

e

o

artigo

38

da

Lei

nO

8.112,

de

11

dezembro de 1990,

RESOLVE designar
ocupante

de

Legislativo

cargo

da

atribuição

:BENEDITO

POR'lELA

NOGOBIRA,

Categoria. Funcional

de

Agente

Legislativa,

de

Segurança

Técnico

Padrão 30, ponto nO 3.196, 2° substituto do Chefe da Seção de
Policiamento do Plenário de Galerias,
FC-05, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, na Coordenação de Segurança
Legislativa,

da

Diretoria-Geral,

em

seus' impedimentos

eventuais, a partir de l° de outubro do corrente ano.
cÂMARA DOS DEPUTADOS,

em 17 de outubro

de 2000.

51106 Quarta,..feira 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

o

PRESIDBNTB

DEPU'rADOS,

no

uso

das

Outubro de 2000

...

DA

CAMARA

atribuições

que

lhe

DOS

confere

o

artigo l°, item I, alínea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar CÉLIO FARIA DE ARAÚJO, ponto nO
, 4.066,

e

ocupantes

LUIS

de

Legislativo

AN'1'ONIo ARRODA MON'l'I:Il:tO,
cargo

da

atribuição

ponto

nO

3.523,

Categoria

Funcional

de

Agente

Segurança

Legislativa,

de

Padrao 3D, para. substitulrem, sucessivamente, o

Ch~fe

Técnico
da Seçao

de Armas e Equipamentos, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos

Deputados,

na Coordenação de Segurança Legislativa,

da

Diretoria-Geral, em seus impedimentos eventuais, a partir: de
1° de outubro do corrente ano.

cAMARA

DOS DEPUTADOS,

em 17 de

outubro

~BIlL
~:51idente

TI!:MBIil.

2000.

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

o

Quarta-feira 18 51107
"-

PRESIDENTE DA C»fARA DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item

r,

junho de 1990,

e

alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
o artigo

38 da Lei nO

8 .112,

de

11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE
ocupante

de

Legislativo

cargo

da

atribuição

Padrão 28, ponto

n~

designar

DIU-SANDRO

Categoria

Funcional

de

Agente

Segurança

Legislativa,

de

5.503, 2° substituto do Chefe da Seção de

Policiamento do Anexo l, FC-05, do Quadro de
dos

Deputados,

na

Técnico

P~ssoal

da Câmara

Coordenação de Segurança Legislativa," da
\

Diretoria-Geral, em seus impedimentos eventuais, a partit; de
1° de

outubro do corrente ano.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 17 de outubro

dente

de 2~OO.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

SII08 Quarta-feira 18

Outubro de 2000

o

""
PRESJ:DBNTE DA CAMARA
DOS

DBPU'rADOS ,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item. I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de

e o artigo 38 da Lei n°

1990,

de

11 de

DD.S

LDa,

8.112,

dezembro de 1990,

RESOLVE
ocupante

de

cargo

designar

da

Categoria

'RBLD1A

!aRA

Funcional

de

Analista

Legislativo - atribuição Taquigrafo Legislativo, Padrão 45,
ponto nO 5.190, 1 1l substituta do Chefe da Seção de Apoio às
Comissões, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, na Coordenação de Revisão, do Departamento de
em seus
impedimentos
eventuais, a partir de 29 de setembro do corrente ano.
Taquigrafia,

Revisão

e

Redação,

CÂMARA DOS DEPUTADOS,em 17

de outubro

de 2000.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

o

PRBSIDEm'B

DBPUTADOS,

Quarta·feira 18 51109

.--.

DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de
junho de

e

1990,

o artigo

38

da Lei nO

8.112,

de

11

de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar JOsi MáRzo DOS SAN'lOS SILVA,
ocupante

de

Legislativo -

cargo

da

Categoria

Funcional

de

atribuição Taquiqrafo Legislativo,

Analista
Padrão

45,

ponto na 4.137, 1° substituto do Chefe do Núcleo de Revisão em
Comissão, FC-06, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
na Coordenação de

Revisão,

do Departamento de Taquigrafia,

Revisão e Redação, em seus impedimentos eventuais, a partir de
29 de setembro do corrente ano.

cAMARA

DOS DEPUTADOS, em 17

de outubro

de 2000.
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o
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PRES:IDEN'I'E DA CÂImRA DOS

DEPU'rADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de

1990,

e

o

artigo

38 da

Lei

n°

8.112,

de

11 de

dezembro de 1990,

~SOL~ designar JOSÉ

de

cargo

da

Categoria

Funcional

de

RIBEIRO SILVA, ocupante

Técnico Legislativo

-

atribuição Agente de Segurança Legislativa, Padrão 30, ponto
nO

3.726,

FC-OS,

2°

substituto do Chefe da Seção de Policiamento,

do Quadro de

Pessoal

da

Câmara dos .Depu.tados,

na

Coordenação de Segurança Legislativa, da Diretoria-Geral, em
impedimentos eventuais,
corrente: ano.

seus

cAMARA

a

partir de

DOS DEPUTADOS, em 17 de

10

de outubro do

outubro

~d'reBntMB:eR

de ,2000.

Outubro de 2000
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PRBSIDEN'I'B DA

DEPUTADOS,

DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item l, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 38 da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990,

RESOLVE designar
ocupante

de

cargo

da

JOVALD:ER DB

Categoria

SOUZA Sl\!1TANA,

Funcional

de

Técnico

Legislativo - atribuição Agente de Segurança Legislativa,
Padrão 30, ponto nO 3.447, 2° substituto do Chefe da Seção de
Policiamento do Edificio Principal, FC-05, qp Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, na Coordenação çie Segurança
Legislativa,
da
Diretoria-Geral,
em seus
impedimentos
eventuai~, a partir de 1° de outubro do corrente ano.

c.AMARA

DOS DEPUTADOS, em 17

~~.

~
MX

de outubro

:L~

Pr sidente

de 2000.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

51112 Quarta-feira 18

o PRESIDBNTB
DBPUTADOS I

Outubro de 2000

......

DA CAImRA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de
junho de 1990,
dezemb~o

e

o

artigo

38

da Lei

8.112,

de

11

de

de 1990,

RESOLVE designar
MI'LO D:&

Informação Legislativa,
DE

Funcional

OLIVBXJtA

de

DTIA ISIULLI DB uTlli:tfIA

ocupante de Cargo da Categoria Funcional de

SOUZA,

Analista Legislativo laRC&LO

nO

atribuiç~o

Padrão 38,

BDS,

Técnico

Técnico em Documentação e

ocupante

ponto nO
de

Legislativo

6.179,

cargo

da

atribuição

e LUtS

Categoria
Assistente

Administrativo, Padrão 26, ponto nO 5.526, para substituírem,
sucessivamente,
Coordenaçao

o Secretário Executivo da CADAR, 'FC-OS,

de

Arquivo,

do

Centro

de

Documentação

na
e

Infor.mação, em seus impedimentos eventuais, a partir de 03 de
outubro do corrente ano.

cAMARA

DOS DEPUTADOS, em 17 de outubro

de 2000 ..

DIÁlUO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000
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o

PRESZDENTE DA CÂMARA DOS'

DEPUTADOS I

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a ft , do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 38 da Lei nO 8 .112, de 11 de
dezembro de 1990,

RESOLVE designar
ocupante

de

Legislativo

cargo
-

da

LBANDRO DE CASftO SJ:QtJEXN.,

Categoria

atribuiçao Taquigrafo

Funcional
Legislativo,

Analista

de

Padrão

40,

ponto nO 5.884, 2° substituto do Chefe do Núcleo de Revisão em
Comissão, FC-06, do Quadrq, de Pessoal da Câmara dos Deputados,
na Coordenação de

Revisão,

do Departamento de Taquigrafia,

Revisão e Redação, em seus impedimentos eventuais, a partir de

29 de setembro do

co~rente

ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,em

17 de outubro

de 2000.
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Outubro de 2000

o

PRZSIDJD1TB DA CÂMARA DOS

DEPU'l'ADOS ,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, allnea ."a n , do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 38 da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990,

RESOLVE

designar

LÍGIA

LOPES

!'DUnA

FREGAPAMt, ocupante de
Analista Legislativo

cargo da Categoria Funcional de
atribuição Taquigrafo Legislativo,
Padrão 40, ponto nO 5.901, 2& substituta do Chefe da Seçao de
Apoio às Comissões, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, na Coordenaçao de Revisao, do Departamento de
Taquigrafia,
Revis!o e
Redaç!o,
em seus
impedimentos
eventuais, a partir de 29 de setembro do corrente ano.

cAMARA OOS DEPUTADOS, em 17 de

altubm

de 2OOO.

DUUuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

o

PRESIDENTE

DEPUTADOS,

no

uso

das

Quarta-feira 18

...

DA

DOS

CANARA

atribuições

que

lhe

51115

confere

o

artigo 1°, item I, alínea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar LOUR:ryAL l«>REIRA DA SILVA, ponto
nO

3.433,

ocupantes
Legislativo

e
de

ALCEU

VIEIRA

cargo

da

atribuição

GOMES

FILHO,

nO

ponto

3.517,

Categoria

Funcional

de

Agente

Segurança

Legislativa,

de

Técnico

Padrão 30, para substituírem, sucessivamente, o Chefe'tià Seção
de Policiamento das Comissões, fC-05, do Quadro" de 'Pessoal da
Câmara dos Deputados, na Coordenaçao de Segurança Legíslativa,
da Diretoria-Geral,

em seus impedimentos eventuais,

a partir

de 10 de outubro do corrente ano.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 17 de

2000.
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Outubro de 2000

.....

o

PRESIDENTE DA CA!mRA DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 38 da Lei n°
dezembro de 1990,

8.112,

de 11 de

RESOLVE designar MÁRCIO AURÉLIO ALVIM CERRI,

ocupante

de

cargo

Legislativo
Padrão 3D,

da

atribuição
ponto nO

Administrativa,
Deputados,
na

3.410,

FC-OS,

Categoria

Funcional

de

Agente

Segurança

Legislativa,

1°

de

Técnico

substituto do Chefe da Seção

Quadro de Pessoal da Câmara dos
Coordenação de Segurança Legislativa,
da

Diretoria-Geral,

do

em seus impedimentos eventuais,

a partir de

1° de outubro do corrente ano.

cAMARA

DOS DEPUTADOS, em

17 de

outubro

de 2000."

DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS

Outubro de 2000

o
DEPUTADOS,
artigo 1°, item

PRESiDBN'1'B
no

r,

uso

das

Quarta-feira 18 51117

DA

DOS

atribuições

que

lhe

confere

o

alinea "a", do A't:o da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nO

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar SOL:DfAR JOSÉ LOO.lUmÇO RABELLO,
ponto nO 3.424,
3.723,

e fLIO AN!l'ÕNZo DOS SAN'l'OS JÚNIOR, ponto nO

ocupantes de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo

atribuiçao

Agente

de

Segurança

Padrão 30, para substituírem, sucessivamente, o

Legislativa,

~hefe

da Seção

de Serviços Especiais, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos

Deputados,

na Coordenação de Segurança Legislativa,

da

Diretoria-Geral, em seus impedimentos eventuais, a partir de

1° de outubro do corrente ano.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 17 de

2000.
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COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLfTlCA RURAL
51 1 Legislatura - 21 Sessão Legjslativa
Ata da 241 Reunião Ordinária,
realizada em 17 de outubro de 2000
Às quinze horas e vinte e quatro minutos do dia
dezessete de outubro de dois mil, reuniu-se a Comissão de Agricultura e Política Rural, no Plenário nº 13
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado Gérson Peres, para a realização
de Reunião Ordinária destinada à apresentação e
discussão das propostas de emendas ao orçamento/2oo1 . O Livro de Presença registrou o comparecimento dos Deputados - Titulares: Gérson Peres (Presidente), Waldemir Moka e Valdeci Oliveira (Vice-Presidentes), Carlos Dunga, Dilceu Sperafico, Helenildo
Ribeiro, Hugo Biehl, fgor Avelino, João Grandão, João
Tota, Joel de Hollanda, Kátia Abreu, Luís Carlos Heinze, Moacir Micheletto, Nélson Meurer, Paulo Braga,
Salomão Cruz, Saulo Pedrosa, Silas Brasileiro e Xico
Graziano; - Suplentes: Almir Sá, Joaquim Francisco,
Jurandil Juarez e Lincoln Portela. Justificaram suas
ausências os Deputados Adelson Ribeiro, Augusto
Nardes, Nélson Marquezelli, Padre Roque e Valdir
Ganzer. Deixaram de registrar suas presenças os Deputados: Abelardo Lupion, Adão Pretto, Adauto Pereira, Adelson Ribeiro, Anivaldo Vale, Augusto Nardes,
B. Sá, Carlos Batata, Cleonâncio Fonseca, Confúcio
Moura, Francisco Coelho, Geraldo Simões, Giovanni
Queiroz, Jaime Martins, José Carlos Elias, Josué
Bengtson, Luci Choinacki, Luiz Dantas, Nélson Marquezelli, Nilson Mourão, Odílio Balbinotti, Osvaldo
Reis, Padre Roque, Pompeo de Mattos, Roberto Balestra, Romel Anfzio, Ronaldo Caiado, Teimo Kirst,
Themístocles Sampaio, Valdir Ganzer e Zila Bezerra.
O Presidente declarou abertos os trabalhos e, necessitando ausentar-se, passou a Presidência da reunião
ao Deputado Waldemir Moka, antes, porém, sugeriu a
criação de uma subcomissão composta de um mem·
bro de cada partido a fim de adequar as sugestões
propostas pelos Deputados às emendas que serão
apresentadas por esta Comissão ao Orçamento
2001. Em seguida, o Deputado Waldemir Moka concedeu a palavra aos Deputados: Silas Brasileiro, que
apoiou a sugestão do Deputado Gérson Peres de criação de uma subcomissão; Nélson Meurer, que salientou a necessidade de incluir emendas relacionadas
com o Ministério do Desenvolvimento Agrário; Moacir
Micheletto, que apoiou a criação da subcomissão e a
inclusão de emendas para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, solicitou fossem ouvidas as propostas
das entidades relacionadas com eletrificação rural,
extensão rural e pesquisa. Prosseguindo, o Presidente sugeriu, tendo a aquiescência do Plenário, a composição de um grupo de trabalho, que tratará das
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emendas, e indicou os Deputados Dilceu Sperafico
(Coordenador), Waldemir Moka, Luiz Carlos Heinze,
Saulo Pedrosa, Hugo Biehl, Silas Brasileiro, Xico Graziano, Kátia Abreu e Salomão Cruz, tendo em vista
que já foram criadas nesta Comissão cinco subcomíssões. Dando continuidade, o Presidente concedeu a palavra aos Deputados Dilceu Sperafico, que
solicitou aos membros o encaminhamento de sugestões ao grupo criado; Xico Graziano, que comentou
sua indignação por não receber informações sobre as
emendas vigentes neste momento; Hugo Biehl, solicitando a inclusão de emendas relacionadas aos itens
"pesquisa e extensão rural"; Salomão Cruz, solicitando sua inclusão no grupo; e Kátia Abreu. Logo após, o
Presidente informou que este assunto será discutido
na próxima reunião ordinária convocada para amanhã, quarta-feira, e solicitou aos membros o encaminhamento de sugestões. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente encerrou os trabalhos às quinze horas e
cinqüenta e cinco minutos, antes, porém, convocou
os membros para reunião ordinária a realizar-se amanhã, quarta-feira, às dez horas, no Plenário n2 6, des·
tinada a apreciação da Pauta n2 14/00. E para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, Secretário, lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado
Gérson Peres, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAo

51 1 Legislatura - 21 Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 461 Reunião Ordinária,
realizada em 17 de outubro de 2000
Aos dezessete dias do mês de outubro de dois
mil, às dezessete horas e cinco minutos, no Plenário
nº 1 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se
ordinariamente a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, sob a Presidência do Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente, estando presentes os
Senhores Membros Titulares, Deputado lédio Rosa,
Vice-Presidente; Deputados: André Benassi, Augusto
Farias, Ayrton Xerêz, Bispo Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Darci Coelho, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas,
Jaime Martins, José Antônio Almeida, José Genoíno,
José Roberto Batochio, Júlio Delgado, Léo Alcântara,
Mendes Ribeiro Filho, Nelson March~zan, Osmar
Serráglio, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Vicente
Arruda, Zulaiê Cobra e os Senhores Membros Suplentes, Deputados: Cláudio Cajado, Djalma Paes, Dr,<
Benedito Dias, Jair Bolsonaro, Jairo Carneiro, Luiz
Antônio Fleury, Max Rosenmann, Pompeo de Mattos,
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Professor Luizinho e Rubens Furlan. Deixaram de registrar suas presenças os Senhores Membros Titulares, Deputados: Antônio Carlos Konder Reis, Ary
Kara, Ciro Nogueira, Edmar Moreira, Eduardo Paes,
Geraldo Magela, Henrique Eduardo Alves, Ibrahim
Abiackel, Inaldo Leitão, José Dirceu, Jutahy Júnior,
Luciano Bivar, Marcelo Déda, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nair Xavier Lobo, Nelson Otoch, Nelson
Pellegrino, Ney Lopes, Renato Vianna, Roland Laviqne, Sérgio Miranda, Vilmar Rocha, Waldir Pires e Zenaldo Coutinho. Abertura: Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião,
passando ao exame da Ata da Quadragésima Quinta
Reunião Ordinária, realizada no quinto dia do mês em
curso. A requerimento do Deputado José Roberto Batochio, foi dispensada a leitura da Ata. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a
Ata. Expediente: O Senhor Presidente comunicou
que, nos termos do art. 254 do Regimento Interno, havia recebido Ofício de autoria do Senhor Octávio de
Carvalho Dias, advogado, encaminhando sugestões
para alteração do Código de Processo Penal, no que
concerne ao rito do habeas corpus. A seguir, comunicou o Senhor Presidente que caberia a esta Comissão apresentar cinco emendas ao Orçamento do ano
de 2001, conforme Resolução do Congresso Nacional, devendo estas se restringirem no campo temático
da comissão. Informou, ainda, o Senhor Presidente
que, como o prazo fatal para a apresentação das
emendas perante a Comissão de Orçamento se daria
em onze de novembro, esta Comissão deveria discutir
o assunto na reunião a se realizar no próximo dia oito
de novembro tendo solicitado aos membros da Comissão, portanto, que apresentassem suas emendas
à Secretaria da Comissão até esta data. Ordem do
Dia: 1) Red,ação Final do Projeto de Lei nº
1.043-B/1995 - Superior Tribunal Militar - que
"acrescenta inciso ao artigo 9º da Lei nº8.457, de 4 de
setembro de 1992, que organiza a Justiça Militar da
União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares". Relator: Deputado Paulo Magalhães. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 2) Redação Final do
Projeto de Lei nº 2.862-A/1997 - 6 Superior Tribunal
Militar - que "altera dispositivos da Lei nº 8.457, de 4 e
setembro de 1992, e dá outras providências". Relator:
Deputado Paulo Magalhães. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
do Relator. 3) Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 486/2000 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº
1.479/1998) - que "aprova o ato que renova a conces-
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são outorgada à Rádio Auriflama de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Auriflama, Estado de
São Paulo". Relator: Deputado Nelo Rodolfo. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 4) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 487/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 101/1999) - que "aprova o ato
que outorga permissão à Fundação José de Paiva
Netto, para executar serviço de radiodifusão superior
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Santo Antonio do Descoberto, Estado de Goiás". Relator: Deputado Geovan Freitas. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer do Relator. 5) Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 492/2000 da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática (MSC nº 1.432/1999) - que "aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora de São José do Rio Pardo Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de
São Paulo". Relator: Deputado André Benassi. Não
houve discussão. Em votação, foi provado por unanimidade o parecer do Relator. 6) Redação Final O Projeto de Decreto Legislativo nº 500/2000 - da Comissão e Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº 1.653/1998) - que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio Estação FM Ltda., para expiorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul". Relator: Deputado Mendes Ribeiro Filho. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 7)
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº
501/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 1.678/1998) que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Padre Antônio Bezerra de Menezes, para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade.
de Itapipoca, Estado do Ceará". Relator: Deputado
Nelson Otoch. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 8)
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº
503/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,':
Comunicação e Informática (MSC nº 1.676/1999) que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Assistencial, Educacional e Cultural Áudio, para ex~~
cutar serviço de radiodifusão de sons e imagens, cqm·
fins exclusivamente educativos, na cidade de Francis-
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co Morato, Estado de São Paulo". Relator: Deputado
Jutahy Júnior. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 9)
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nll
50612000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nll 1.996/1999) .....
que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Educacional e Cultural Pedrense, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Itápolis, Estado de São Paulo". Relatora: Deputada Zulaiê Cobra. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 10) Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nll
509/2000 - da Comissão e Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nll 131/2000) - que
"aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Educacional Salesiana Dom Bosco, para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará". Relator: Deputado
Léo Alcântara. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 11)
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nll
608/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nll 975/1999) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV Omega Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, nos
Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e São Paulo, respectivamente". Relator: Deputado Ricardo Fióza. Não houve discussão. Em votação, fOi aprovado por unanimidade o parecer do Relatoro 12) Projeto de Decreto Legislativo nll 513/2000 da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (MSC nll 38812000) - que "aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação Cientffica e Tecnológica
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Kiev, em 15 de
novembro de 1999". Relator: Deputado Geraldo Magela. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator.
13) Projeto de Decreto Legislativo nll 353/1999 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, pomunicação e
Informática (MSC nIl 1.128/1999) - que "aprova o ato
que autoriza a Associação de Comunicação e Cultura
Liberdade a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Jaíba, Estado de Minas GeraisB • Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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Não houve discussão. Em votação, foi aprovado oparecer do Relator, contra os votos dos Deputados José
Genoíno e Professor Luizinho. 14) Projeto de Decreto
Legislativo nll 422/2000 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nll
1.417/1999) - que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Educacional Melodia Cataguases, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na localidade de Cataguases, Estado de
Minas Gerais". Relator: Deputadd Jaime Martins. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado o parecer do Relator, contra os votos dos
Deputados José Genofno e Professor Luizinho. 15)
Projeto de Decreto Legislativo nll 426/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nll 214/1998) - que "aprova o ato
que renova a permissão outorgada à A.B.C. Rádio e
Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado o parecer do Relator, contra os
votos dos Deputados José Genoíno e Professor Luizinho. 16) Projeto de Decreto Legislativo nll 473/2000 da Comissão de Ciência e Ttecnologia, Comunicação
e Informática (MSC n1l 751/1998) - que "aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
de Machado Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Machado,
Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado Jaime
Martins. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o parecer do Relator, contra os votos dos Deputados José Genoíno e Professor Luizinho. 17) Projeto de Decreto Legislativo nll 474/2000 da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática (MSC n1l 416/1998) - que "aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, a partir de 111 de maio de
1994, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado
Jaime Martins. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado o parecer do Ptt:ator, contra
os votos dos Deputados José Genoíno e Professor
Luizinho. 18) Projeto de Decreto Legislativo nll
476/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
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Comunicação e Informática (MSC nº 1.106/1999) te, Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado Jaime
que "aprova o ato que renova a permissão outorgada
Martins. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidaà Rádio Colonial FM Ltda., para explorar serviço de
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo·
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na citação, foi aprovado o parecer do Relator, contra os vodade de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais".
tos dos Deputados José Genoíno e Professor LuiziRelator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela consnho. 23) Projeto de Decreto Legislativo nº 59212000 titucionalidade, juridicidade e técnica Legisgislativa.
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o pae Informática (MSC nº 1.144/1999) - que "aprova o
ato que autoriza a Comunidade Amiga de Radiodifurecer do Relator, contra os votos dos Deputados José
Genoíno e Professor Luizinho. 19) Projeto de Decreto
são Florânia - CARFLOR, a executar serviço de radiLegislativo nº 544/2000 - da Comissão de Ciência e
odifusão comunitária, na localidade de Florânia, EstaTecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº
do do Rio Grande do Norte". Relator: Deputado Ney
1.822/1999) - que "aprova o ato que outorga concesLopes. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade
são à Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votapara executar serviço de radiodifusão de sons e imação. foi aprovado o parecer do Relator, contra os votos
dos Deputados José Genoíno e· Professor Luizinho.
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul".
24) Projeto de Decreto Legislativo nº,594/2000 - da
Relator: Deputado Roland Lavigne. Parecer: pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Informática (MSC nº 1.945/1999) - que "aprova o ato
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o paque outorga permissão à Fundação Padre Kolbe de
recer do Relator, contra os votos dos Deputados José
Rádio e Televisão, para executar serviço de radiodifuGenoíno e Professor Luizinho. 20) Projeto de Decreto
são sonora em freqüência modulada, com fins excluLegislativo nº 551/2000 - da Comissão de Ciência e
sivamente educativos, na cidade de Atibaia, Estado
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº
de São Paulo". Relator: Deputado André Benassi. Pa50/2000) - que "aprova o ato que outorga permissão
recer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
à Fundação Educativa e Cultural São Francisco, para
legislativa. Não houve discussão. Êm votação, foi
aprovado o parecer do Relator, contra'ós votos dos
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
Deputados José Genoíno e Professor Luizinho. 25)
na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais". RelaProjeto de Decreto Legislativo nº 604/2000 - da Cotor: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela constitucimissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
onalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houInformática (MSC nº 616/2000) - que "aprova o ato
ve discussão. Em votação, foi aprovado o parecer do
que autoriza a Associação Comunitária Novo Tempo
Relator, contra os votos dos Deputados José Genoía executar serviço de radiodifusão comunitária, na 10no e Professor Luizinho. 21) Projeto de Decreto Legiscalidade de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina".
lativo nº571/2000 - da Comissão de Ciência e TecnoRelator: Deputado Fernando Coruja. Parecer: pela
logia, Comunicação e Informática (MSC nº 236/2000)
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
- que "aprova o ato que autoriza a Associação ComuNão houve discussão. Em votação, foi aprovado o parecer do Relator, contra os votos dos Deputados José
nitária de Radiodifusão Vale da Eletrônica FM, a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localiGenoíno e Professor Luizinho. 26) Projeto de Decreto
dade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas GeLegislativo nº 605/2000 - da Comissão de Ciência e
rais". Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
623/2000) - que "aprova o ato que autoriza a AssociNão houve discussão. Em votação, foi aprovado o paação Comunitária de São Francisco de Paula, a exerecer dor Relator, contra os votos dos Deputados
cutar serviço de radiodifusão comunitária, na localiJosé Genoíno e Professor Luizinho. 22) Projeto de
dade de São Francisco de Paula, Estado de Minas
Gerais". Relator: Deputado Júlio Delgado. Parecer:
Decreto Legislativo nº 576/2000 da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
pela constitucioo.aJi.dade,-juridicidade e técnica legis(MSC nº 318/2000) - que "aprova o ato que outorga·······lãiíva. Não !1õúve discussão. Em votação, foi aprova-,
permissão à Fundação Educativa Cultural Comunitádo o parecer do Relator, contra os votos dos Deputa~
ria de Belo Horizonte, para executar serviço de radiodos José Genoíno e professor Luizinho. 27) Proposta
de Emenda à Constituição nº 53/1999 - do Senado
difusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Belo HorizonFederal (PEC nº 21/1997) .,.. que "altera o inciso V dC?

51122 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

art. 163 e o art. 192 da Constituição Federal, e o caput do art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias". Relator: Deputado Mendes Ribeiro Filho. Parecer: pela admissibilidade. O Deputado Edir
Oliveira procedeu à leitura do parecer, em substituição ao Relator. O Deputado José Roberto Batochio
manifestou-se favoravelmente ao parecer do Relator.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
do Relator. 28) Proposta de Emenda à Constituição n2
281/2000 - do Senado Federal (PEC n2 11/2000) que "dá nova redação ao inciso I do § 12 do art. 73 da
Constituição Federal". Relator: Deputado Inaldo Leitão. Parecer: pela admissibilidade. O Deputado Júlio
Delgado procedeu à leitura do parecer, em substituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 29)
Projeto de Lei n2 406/1999 - do Sr. Simão Sessim que "acrescenta artigo à Lei n2 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dá outras providências". Relator:
Deputado Ciro Nogueira. Parecer: pela constitucionaIidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, nos termos do, substitutivo. O Deputado Bispo Rodrigues procedeu à leitura do parecer,
em substituição ao Relator. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
Relator. 30) Projeto de Lei nº 427/1999 - do Sr. Rubens Bueno - que "revogam-se os arts. 607 e 608 do
Decreto-Lei n2 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal". Foi apensado a este o Projeto
de Lei nº 2.325/2000. Relator: Deputado André Benassi. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do apensado, nos termos do substitutivo. O Deputado Luiz Antonio Fleury assumiu a Presidência nesse momento. Discutiram a matéria os Deputados José
Antônio Almeida, José Roberto Batochio e Zulaiê Cobra. Em votação, foi rejeitado o parecer do Relator. O
Senhor Presidente designou o Deputado José Roberto Batochio Relator do parecer vencedor, pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição. O parecer
vencido passou a constituir voto em separado. O Deputado Osmar Serráglio apresentou requerimento de
inversão de pauta, para apreciar-se o nono item da de
número setenta e três, tendo o Plenário da Comissão
anuído à solicitação, 31) Projeto de Lei nº 646-A/1999
- do Sr. lédio Rosa - que "altera o art. 320 da Lei n2
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o C6digo de Trânsito Brasileiro". Foram apensados a este os
Projetos de Lei nlls 840/1999 e 1,035/1999. Relator:
Deputado Osmar Serraglio, Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, dos
apensados e do Substitutivo da Comissão de Viação
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e Transportes. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado o parecer do Relator por unanimidade. O
Deputado Fernando Coruja apresentou requerimento
de inversão de pauta para apreciar-se o item onze da
de número setenta e três, tendo o Plenário da Comissão anuído à solicitação. 32) Projeto de Lei nº
667-A/1999 - do Sr. Dr. Hélio - que "dispõe sobre a
assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde".
Relator: Deputado Fernando Coruja. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste, com emenda, e das emendas da Comissão de
Seguridade Social e Família. O Deputado Ronaldo
Cézar Coelho reassumiu a Presidência nesse momento. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 33) Proposta de Emenda à Constituição nº 277/2000 - do Poder
Executivo (MSC nº 1.093/2000) - que "altera os arts.
149 e 177 da Constituição Federal". Relator: Deputado Paulo Magalhães. Parecer: pela admissibilidade. O
Deputado Fernando Coruja solicitou vista da matéria,
tendo esta sido concedida pelo Senhor Presidente.
34) Projeto de Lei n2 488/1999 - do Sr. Enio Bacci que "dá ao revelo direito de ser intimado pessoalmente da sentença e dá outras providências". Relator: Deputado Nelson Otoch. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, nos termos do substitutivo. O Deputado
André Benassi procedeu à leitura do parecer, em
substituição ao Relator. O Deputado José Roberto
Batochio manifestou-se contrariamente ao parecer
do Relator, que, colocado em votação, foi rejeitado. O
Senhor Presidente designou o Deputado José Roberto Batochio Relator do parecer vencedor, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição. O parecer vencido passou a
constituir voto em separado. 35) Projeto de Lei nº
a01-A/1999 - do Sr. Dr. Heleno - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de veiculação de artigos da Constituição Federal no rodapé de jornais e revistas, editados
em território nacional". Relator: Deputado Nelson
Otoch. Parecer: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição deste e do substitutivo da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto. O Senhor Presidente adiou a discussão, a pedido do Deputado André
Benassi. 36) Projeto de Lei nº 662-A/1999 - do Sr.
Luís Eduardo - que ''torna obrigatória a instalação de
postos de atendimento médico de urgência ao longo
das rodovias federais e dá outras providências". Foi
apensado a este o Projeto de Lei nº 1.393/1999. Relator: Deputado Vicente Arruda, Parecer: pela inconstitucionalidade deste, do apensado, e do Substitutivo
apresentado pela Comissão de Viação e Transportes.

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do Relator. 37) Projeto de Lei
nº3.161/1997 -do Senado Federal (PLS nº167/1996)
- que "dispõe sobre garantias de dívidas trabalhistas".
Relator: Deputado Vicente Arruda. Parecer: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e, no mérito, pela
rejeição. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 38) Projeto de Lei nº 3.187/1997 - do Senado Federal (PLS
nll 260/1995) - que "dispõe sobre o crime de dano, alterando os arts. 163, 165 e 167, e acrescentando o
art. 167-A ao Decreto-Lei nº2.848, de 7 dezembro de
1940 - Código Penal". Foram apensados a este os
Projetos de Lei nºs 1.309/1999, 1.834/1999 e
2.016/1999. Relator: Deputado José Roberto Batochio. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos apensados e, no mérito, pela aprovação deste e do Projeto de Lei nº
1.309/1999, apensado, nos termos do substitutivo, e
rejeição dos Projetos de Lei nos 1.834/1999 e
2.016/1999, apensados. Os Deputados Professor Luizinho e André Benassi solicitaram vista conjunta da
matéria, tendo esta sido concedida pelo Senhor Presidente. O Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou
requerimento de inversão de pauta, para apreciar-se
o item dezessete da de número setenta e cinco, tendo
o Plenário da Comissão anuído à solicitação. 39) Projeto de Lei nº 1.692/1996 - do Sr. Silas Brasileiro que "dispõe sobre o acesso e uso, pela Polícia Federal, de material apreendido pelo órgão de prática dos
crimes de contrabando ou descaminho". Relator: Deputado Luiz Antonio Fleury. Parecer: pela constitucionalidade, injuridicidade e técnica legislativa. Discutiram a matéria os Deputados Professor Luizinho, Fernando Coruja e José Roberto Batochio. Em votação,
foi aprovado o parecer do Relator, contra o voto do
Deputado Professor Luizinho. O Deputado José Roberto Batochio apresentou requerimento de inversão
de pauta, para apreciarem-se os itens doze, dezesseis e vinte e oito da de número setenta e cinco. 40) Projeto de Lei nº 2.825/2000 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "acrescenta o inciso VII ao art. 1º da Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os
crimes hediondos". Foi apensado a este o Projeto de
Lei nº 2.997/2000. Relator: Deputado José Roberto
Batochio. Parecer: pela constitucionalidade e injuridicidade e, no mérito, pela rejeição deste e do apensado. Não houve discussão. Em votação, 'foi aprovado o
parecer do Relator por unanimidade. 41) Projeto de
Lei nQ 1.181-A/1999 - da Sra. Ângela Guadagnin que "altera a Lei nº9.469, de 10 de julho de 1997, que
regulamenta o disposto no inciso VI do art. 4º da Lei
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Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas causas em que
figurarem, como autores ou' réus, entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária, e
dá outras providências". Relator: Deputado José Roberto Batochio. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Discutiram a matéria os Deputados Fernando
Coruja e José Roberto Batochio. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 42)
Projeto de Lei nº 2.494/2000 - do Sr. Gilberto Kassab
- que "acresce parágrafo à Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, dispondo iobre o envio de informações acerca da transferência de veículos pelos serviços notoriais". Relator: Deputado José Roberto Batochio. Parecer: pela constitucionalidade, injuridicidade,
inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer do Relator. 43) Projeto de
Lei nº 2.272-A/1999 - do Sr. Gervásio Silva - que "altera dispositivos da Lei nº9.503, de 23 de setembro
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, quanto ao
licenciamento do veículo". Relator: Deputado Inaldo
Leitão. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas. O Deputado
José Roberto Batochio procedeu à leitura do parecer, em substituição ao Relator, e manifestou-se favoravelmente a ele. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do Relator. 44) Projeto de
Lei nº 193/1999 - do Sr. Jo,sé Roberto Batochio que "dá nova redação a dispositivos da Lei nº5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), que disciplinam recursos". Relator: Deputado
Ney Lopes. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação na forma do Substitutivo. O Deputado Fernando Coruja procedeu à leitura do parecer, em
substituição ao Relator. O Deputado José Roberto
Batochio informou que acolhia as modificações
apostas à proposição pelo Relator. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião às dezoito horas e cinqüenta e nove minutos, marcando
outra para a próxima quarta-feira, às dez horas. E,
para constar, eu, Sérgio Sampaio Contreiras de
Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. Deputado Ronaldo Cé·
zar Coelho.
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COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA

51 1 Legislatura - 21 sessão Legislativa
Ata da 241 Reunião (Audiência Pública),
realizada em 17 de outubro de 2000
Aos dezessete dias do mês de outubro de
dois mil, às quatorze horas e vinte e dois minutos,
no Plenário nll 7, do Anexo 11, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Seguridade Social e Família,'sob a Presidência do Deputado Rafael Guerra, conforme artigo 40 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. Estiveram presentes os Deputados: Almerinda de Carvalho, Celso Giglio, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Jorge
Costa, Raimundo Gomes de Matos, Sérgio Carvalho e Vicente Caropreso - Titulares; Arlindo Chinaglia, Eduardo Seabra, IIdefonço Cordeiro e Saulo
Pedrosa - Suplentes. A Deputada Rita Camata justificou sua ausência. Deixaram de registrar suas
presenças os Deputados: Affonso Camargo, Alceu
Callares, Alcione Athayde, Ângela Guadagnin,
Antônio Joaquim Araújo, Antonio Palocci, Armando Abrlio, Carlos Mosconi, Cleuber Carneiro, Darcísio Perondi, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Euler Morais, Henrique Fontana, Jandira Feghali, João Fassarella, Jorge Alberto, José
Egydio, José Linhares, Laura Carneiro, Lavoisier
Maia, Lidia Quinan, Lúcia Vânia, Marcondes Gadelha, Nilton Baiano, Osmânio Pereira, Remi Trinta, Renildo Leal, Saraiva Felipe, Serafim Venzon e
Ursicino Queiroz. O Senhor Presidente declarou
aberta a reunião que teve como tema "Discutir o
PDC nQ 402/00, que aprova os textos da Emenda
ao anexo I e dos dois novos anexos (VIII e IX) à
Convenção da Basiléia, sobre o Controle do Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e
seu Depósito". O Presidente convidou a fazer parte
da Mesa os Senhores: Roberto Kishinami, Diretor-Executivo do Greenpeace; Alfredo Benato, Gerente-Gerai de Toxicologia da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária; Daniel Lins Menucci, Diretor
Adjunto de Portos, Aeroportos e Fronteiras da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Dr' Cleusa de Morais Gomes, Técnica da Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos
do Ministério do Meio Ambiente; Drll Mariangela
Rebuá Simões, Subchefe da Divisão de Meio
Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. O
Presidente iniciou a discussão passando a palavra
aos convidados, que fizeram alocução acerca do
tema. O Presidente conduziu os debates fazendo
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questionamentos sobre o tema aos convidados.
Solicitaram a palavra, que foi concedida pelo Presidente, o Senhor Marcelo Jost, representante do
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e o consultor legislativo,
Senhor Geraldo Lucchesi, presentes na reunião. O
Presidente concedeu a palavra aos convidados
para as considerações finais. O inteiro teor da reunião foi gravado, devendo ser transcrito e publicado posteriormente, passando a fazer parte integrante desta Ata. Nada mais havendo a tratar o
Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis horas e quatro minutos, antes convocando reunião
ordinária para amanhã. E, para constar, eu, Eloízio
Neves Guimarães, Secretário, lavrei a presente
Ata, que, depois de aprovada, se'rá assinada pelo
Presidente, em exercício, Deputado Rafael Guerra, e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra) - Declaro abertos os trabalhos da Comissão de
Seguridade Social e Família.
A presente reunião de audiência pública realiza-se para, nos termos do requerimento feito por
mim, como Relator, abordarmos questão relativa ao
Projeto de Decreto Legislativo nQ 402/2000, que aprova textos da emenda ao Anexo I e dos dois novos
Anexos, VIII e IX, da Convenção da Basiléia sobre o
Controle do Movimento Transfronteiriço de Resíduos
Perigosos..
Fui Relator no ano passado de projeto sobre a
regulação do movimento transfronteiriço de resíduos
tóxicos e perigosos. Meu parecer foi votado e aprovado na Comissão e encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. Algum tempo
depois, chegou esse novo projeto.
Quando do meu relatório anterior, houve uma
série de discussões neste plenário. Tínhamos procu~
rado os contatos necessários para embasar nosso
parecer e relatório, mas, na época, foi questionado
por alguns Deputados se não seria conveniente a realização de audiência pública.
Naquela ocasião, eu já estava com o relatório, o
parecer e o voto prontos. Posicionei-me contrariamente, porque o assunto já estava suficientemente
debatido e estudado. Com a vinda desse novo projeto
de lei, apresentei à Comissão de Seguridade Social e
Família requerimento, para que pudéssemos formal~
mente - antes ouvi várias entidades e órgãos do Governo - ter a opinião dos órgãos do Governo e.da sociedade civil envolvidos com o assunto e eu pudesse
embasar meu parecer, relatório e voto.
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Agradeço muito a presença a todos os representantes que estão aqui. Poderíamos ser não tão formais na condução da reunião, para que ela fosse
mais produtiva.
Convido para ficarem na primeira fila o Diretor-Executivo do Greenpeace, Dr. Roberto Kishinami;
o Gerente-Geral de Toxicologia, da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, Dr. Alfredo Benato; o Diretor-Adjunto de Portos, Aeroportos e Fronteiras, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Dr. Daniel
Lins Menucci; a Técnica da Secretaria de Qualidade
Ambiental nos Assentamentos Humanos, do Ministério do Meio Ambiente, Ora. Cleusa de Morais Gomes;
e a Subchefe da Divisão de Meio Ambiente, do Ministério das Relações Exteriores, Ora. Mariangela Rebuá
Simões.
Nos termos dos arts. 255 a 258 alo Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, informo a V.Exas.
que os convidados disporão de vinte minutos cada
um para a apresentação, não devendo ser aparteados nesse período, embora, como disse, possamos
reduzir ou ampliar o tempo - penso que não precisamos ser tão formais -, para que possamos, realmente, elaborar o consenso. Ao final das exposições, poderemos ter um debate e um diálogo.
Quando V.Sas. receberam o convite para virem
à Comissão, ficaram a par dos detalhes relativos ao
projeto que vamos discutir, que são anexos da Convenção da Basiléia. Na verdade, o projeto anterior,
que relatei, determinou limites para o movimento
transfronteiriço de resíduos. As alterações na Convenção da Basiléia, no meu entendimento, ampliaram
bastante a possibilidade do movimento de outros produtos, acabados ou não, que poderiam ser importados para o nosso País. Algumas são até um pouco
contrárias ao parecer que dei na época. Nem todas as
restrições que aprovamos há menos de um ano foram
incluídas nos anexos da Convenção da Basiléia, mas
ela ampliou um pouco o leque de produtos. Se já havia resistências anteriormente, imagino que isso possa voltar a ocorrer futuramente, quando vier a relatar.
Queria ter a opinião dos órgãos da Vigilância
Sanitária, do Meio Ambiente e do Ministério das Relações Exteriores sobre até que ponto nossa posição
pode ser mais restritiva do que a que está na Convenção da Basiléia, para que pudéssemos formar opinião.
Eram essas as preocupações que queria abordar como introdução, para que nossos convidados
pudessem nos ajudar.
Convidamos o Deputado Fernando Gabeira,
que espero esteja chegando, e representante de enti-
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dade da sociedade civil que - o mundo todo reconhece - vem lutando pela preservação do meio ambiente,
o Greenpeace.
Concedo a palavra ao Sr. Diretor-Executivo do
Greenpeace, Dr. Roberto Kishinami.
'
O SR. ROBERTO KISHINAMI - Boa tarde. Sr.
Presidente, inicialmente, quero agradecer o honroso
convite que nos foi feito.
A Convenção da Basiléia tem sido objeto de trabalho do Greenpeace por longo tempo. Temos acompanhado vários momentos dela. Na verdade, trata-se
de convenção ainda em desenvolvimento e em que o
Brasil tem importante papel.
Ficamos muito felizes em ver no Congresso Nacional esforço para, de um lado, internalizar convenção de âmbito internacional, mas também pensando
na atividade industrial no Brasil.
Gostaria de apontar, na medida em que estamos entre os técnicos que trabalham especificamente
com o tema, as dificuldades que vemos na Convenção da Basiléia e a responsabilidade que tem particularmente o Governo brasileiro com relação a elas.
Quando a proibição de comércio internacional
de lixo industrial perigoso foi aprovada na Convenção
da Basiléia, o Brasil, inicialmente, posicionou-se
como signatário, apoiando a proibição. Vemos hoje
certa mudança de postura no Governo, coerente com
a flexibilização que o senhor aponta. Por quê? O espírito da convenção é, basicamente, forçar os países
produtores de lixo industrial tóxico a se responsabilizarem pelo tratamento, pela disposição final numa escala doméstica, forçar que eles sejam proibidos de,
simplesmente, transferir o problema do lixo que geram para países em desenvolvimento.
Sabe V.Exa. que essa é, na verdade, a tendência de qualquer país, na medida em que não há qualquer tipo de constrangimento legal. Isso é feito por países ricos e grandes, como os Estados Unidos e vários da União Européia, que, repetidamente, usam países da América Latina, da Ásia e mesmo da África
como depósitos para lixo tóxico e perigoso.
A convenção é um constrangimento a esse tipo
de atividade, e mesmo os países não signatários da
Convenção da Basiléia, como os Estados Unidos,
sentem-se, naturalmerte, constrangidos nessa prática e tendem a incluir entre suas diretrizes de responsabilidade empresarial a proibição ou a penalização
desse tipo de prática.
No caso do Brasil, vemos alguns exemplos de .
atividades industriais que, visivelmente, teriam imedi- :
ato ganho com a proibição 6 outros segmentos que
enfrentam alguma dificuldade, por necessidade de
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ajuste interno para se adequarem à clara proibição de
importação de rejeitos perigosos.
No nosso entender, o que está dificultando a imp/ementação da Convenção da Basiléia no Brasil é a
ausência de diretriz polftica para o desenvolvimento
industrial que aponte claramente o desejo do País de
implantar indústria moderna, ambientalmente adequada e socialmente justa. Por que apontamos na falta dessa política industrial as dificuldades com a Convenção da Basiléia? Porque é esse, na verdade, o espírito da convenção. Trata-se de forçar o setor industrial a dirigir-se para a produção mais limpa, termo
hoje abrigado no âmbito da ONU, ou mesmo abraçar
de imediato o que seria a produção limpa, que elimina
prejuízos ao meio ambiente, desde a matéria-prima
usada na indústria até o momento da disposição final
dos produtos industrializados.
Vou citar dois exemplos que mostram caminhos
diferentes que têm sido seguidos: um, no caso do Brasi/, é a indústria de pneus. Temos nessa indústria necessidade de que pneus semi-usados sejam trazidos
ao mercado brasileiro. Isso impede o desenvolvimento da indústria de pneus no Brasil dentro de diretrizes
hoje adotadas no mundo inteiro. Há uma área responsável que pega os pneus depois de usados e os faz
voltar pela cadeia produtiva, fazendo com que os fabricantes fiquem responsáveis pela disposição final
de maneira adequada dos rejeitos.
Hoje há forte pressão da indústria de pneus
para que se proíba a importação, até para incentivar
as resoluções que já existem no âmbito nacional, to·
madas pelo CONAMA, para que a disposição de pneus usados seja feita de maneira ambientalmente correta.
Esse é um caso em que temos setor industrial
apoiando a proibição e desejando restrições que pelo
menos sejam do nível estabelecido na Convenção da
Basiléia.
Existe outro segmento, que poderíamos localizar mais genericamente como metais não ferrosos,
em que falta consenso com relação a essa proibição.
Temos um fenômeno que se repete seguidamente,
que é a importação de baterias usadas, principalmente dos Estados Unidos, que entram pelo País sob o argumento de que são fontes para obtenção de chumbo, importante para a fabricação de baterias novas.
Há divisão no setor industrial produtor de baterias: apenas uma indústria persegue e insiste na importação de baterias usadas, prejudicando o meio"
ambiente, porque baterias usadas, em qualquer parte
do mundo, repre~::ntam grave problema ambiental. O
simples fato de países como os Estados Unidos as
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exportarem mostra que há alto custo financeiro para
tratá-Ias de maneira adequada. Evidentemente, nós
não temos como arcar com esses custos. Jogamos as
baterias usadas que importamos em aterros de baterias, não só prejudicando de imediato o meio ambiente, mas deixando um legado para as futuras gerações, porque isso se vai incorporar ao meio ambiente.
O chumbo e outros metais pesados vão para o lençol
freático.
O segmento de baterias tem divisão. Uma única
empresa insiste na importação, contra o desejo de
toda uma associação, o ICZ - Instituto do Cobre e do
Zinco, que representa todo o segmento de não ferrosos, trabalhando para que a Convenção da Basiléia
seja ratificada no Brasil e para que a legislação brasileira avance em direção à produção mais limpa, a fim
de que fórmulas de incorporação dos custos ambientais sobre os produtos do tipo bateria sejam feitos de
maneira transparente, clara e legal. Essa é a dificuldade que temos nesse segmento.
Citei dois exemplos de dificuldades que poderiam ser facilmente superadas com clara orientação de
política industrial. O Brasil privilegia a indústria limpa,
que não polui e incorpora no orçamento o custo com o
meio ambiente.
As discussões mais recentes da Convenção da
Basiléia abordam produtos que trarão mais dificuldades. Discute-se concretamente a colocação ou não
do PVC, plástico bastante comum, como produto perigoso, a ser controlado no âmbito da Convenção da
Basiléia.
Nesse particular, há claramente mudança de
postura do Governo brasileiro, que tende a ver a incorporação do PVC como produto a ser controlado e
como algo que prejudicaria a política industrial. No
nosso entendimento, trata-se de interpretação equivocada, na medida em que o Brasil é grande produtor
de PVC. A importação de resíduos de PVC, que tem
acontecido de maneira sistemática no Brasil, tem servido para produzir produtos de baixíssima qualidade,
que acabam transformando-se rapidamente em lixo
perigoso, que temos de acomodar em nossos aterros,
comumente domésticos. Por enquanto, não vão para
nenhum tipo de aterro industrial ou outro mais adequado.
Enfatizo a importância do Brasil neste fórum
particular: a Convenção da Basiléia. É importante ratificar a convenção nos seus termos, como tem sido
negociado internacionalmente, e avançar, em termos
de política interna, para a tomada de medidas que poderiam ser mais restritivas do que a Convenção da
Basiléia.
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A nossa entidade agradece o convite. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- Agradeço ao Dr. Roberto Kishinami. Enquanto ele
falava, lembrava-me de que eu deveria ter-me apresentado aos senhores. Sou um profissional da área
de saúd.e, médic~ e fui Secretário de,Saúde do Est~do de Minas Gerais no Gove!no anteno~. Quero focahzar o ~.eu parecer ~m rela~~o ao~ mO~lmentos tran~front~lrIços ~e resl~uos toxl~os,a ~aude e ao m~'o
ambiente, nao em disputa de mdu,str~a ou ,em ~uestlon~mentos, p~rque, como ,o, Sr. ~Ishrnaml mUito bem
dls~e, eles tem de se ~uJeltar as ~orma~ do nosso
Pais para pr~teger a saude e o meio amble~te.
Go~tar!a apenas que os senhores se situassem
em relaçao a minha proposta dlil trabalho.
Concedo a palavra ao Dr. Alfredo Benato, Ge' I ' d A ê ' N'
Id
re nt e-GeraI de liOXICO ogla a g nCla aCiona e
Vigilância Sanitária.
'
O SR ALFREDO BENATO _ B t d S P _
oa ar e. ~ re
.
..
.
.
,
sldente, ficou m?'~ fáCil, dep~ls da aprese~taçao do
se~hor, co":'o medIco, fa~er ml~ha explan,açao. Talvez
cala na obvledade das d,scussoes de saude, em face
de sua forma ão.
ç,-,
A nossa Inserçao, a partir do ano passado,
como Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não
se deu por acaso. A transformação da Secretaria de
Vigilância Sanitária em agência reguladora foi bastante oportuna e pertinente e obedeceu a pedidos
que passaram pela CPI dos Medicamentos em outras
oportunidades. Essa transformação teve o objetivo
também de resolver problemas de ordem internacional e dar a necessária agilidade que a sociedade solicitava do Governo brasileiro no trato dos produtos e
serviços relacionados à saúde.
Como implementar agência com tantos problemas nacionais em toda a sua área e, em particular, na
questão da toxicologia? Vale ressaltar um pouco
como a toxicologia se comporta dentro do Sistema
Único de Saúde. 'O próprio sistema ainda tem dificuldade, às raias do ano 2000, de ter como rotina as
questões de toxicologia implementadas em seu seio.
Esse é esforço que a agência vem fazendo, por
meio da Diretoria de Alimentos e Toxicologia e de diretorias da própria agência, com o objetivo de capacitar os nossos técnicos tanto da área de portos, aeroportos e fronteiras, como tamb6m do próprio Sistema
Único de Saúde, e os técnicos da Vigilância Sanitária
em especial. Não nos atemos a questões que possam
dar maior abrangência para o entendimento de que a
toxicologia, apesar de não ser uma ciência, é área extremamente pertinente no trato das questões de saú-
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de. Por que é pertinente? Porque, na toxicologia, temos a possibilidade de identificar, principalmente
com substâncias químicas ou tóxicas, o perigo inerente àquela substância. Caracterizando o perigo, podemos avaliar o risco que pode representar substância tóxica para a população.
O Centro Nacional de Epidemiologia vem buscando junto conosco a coleta de informações sobre
possíveis danos que possam ocorrer à população
quando exposta quer seja no ambiente laboral, quer
seja no ambiente doméstico, quer seja no ambiente
de forma geral. Esses problemas podem ir desde intoxicações moderadas e leves até doenças como câncer, mutagênese, heteratogênese ou outras, decorrentes da exposição a substâncias tóxicas.
. ,
, .
"
,
O~vla":,en~e, os reslduos tOXICOS na~lonals ou
internaCionaiS preocupam-nos sobremaneira. Preo.
cupam-nos porque há alguns exempl~s que nos ,delxam alerta, como o que ocorreu na Baixada Santlsta,
em meados de 1992 ou 1991. Uma grande indústria
nacional depositou, por mais de vinte anos, produtos
policlorados, especialmente BHC e PCB, na Baixada
Sant'lsta Isso trou e nefa ta
..
t t
.
x
s s consequenclas_ an o
para os trabalhadores quanto para a populaçao em
eral.
g
, . . , ,.
,
O pr?pno MlnJsteno ,da Saude, abandonou, em
1959, fábrica de BHC no RIo de ~an~lro. ~a~uela época, o BHC era ~ ~rande substancl~ qUlmlca para..o
controle de malana e outras endemias. A populaçao
d~~uela locali?ade ficou exp~s~a. ~~nda hoje, ~ ~ini~ten~ debate, Ju~to :om o MlnJsteno da :revldencla
Social e outros orgaos, para tentar solUCionar o problema daquela população na Baixada Fluminense.
Exemplos temos aos montes com relação a resíduos
tóxicos.
Ao citar a agência no seu primeiro ano de funcionamento, como Gerente-Geral de Toxicologia, trato
a área como prioritária no meu trabalho, sem abdicar
de outras ações. Por que prioritária? Existe no País
um único conjunto de substâncias regulamentadas
por lei. Esse conjunto são os agrotóxicos, regulamentados por lei específica e que trazem atribuições específicas para os Ministérios da Agricultura, do Meio
Ambiente e da Saúde, do ponto de vista quer da análise toxicológica, quer da análise ecotoxicológica e dos
perigos e riscos a que a população pode estar submetida na fabricação, importação e exportação, bem
como no destino final das embalagens e usos, trazendo uma cadeia de responsabilidades. Nenhum dc;>s
três Ministérios está isento delas, e ninguém no conjunto do País, como Estados e Municípios.
A
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Por que cito os agrotóxicos, quando deveria esO SR. DANIEL LINS MENUCCI- Sr. Presidentar falando de transporte transfronteiriço de substânte, Srls e Srs. Deputados, senhoras e senhores precias tóxicas? O Ministério do Trabalho, em 1995, junto
sentes, agradeço a oportunidade de estar nesta Casa
com a OIT, realizou seminário, promovido pela OIT e
falando um pouco sobre a missão desse novo órgão
pela OMS na FUNDACENTRO, em São Paulo, que
do Ministério da Saúde, aqui representado, que tem
discutiu transporte de cargas perigosas no Brasil.
como objetivo máximo - essa é uma discussão que
Na semana seguinte ao seminário, o tema foi
temos travado internamente ao longo do último ano discutido também na Argentina, já que os dois países
promover a saúde, garantindo a segurança sanitária
pressionavam para que discutíssemos a respeito da
de serviços e produtos.
união aduaneira, que estava na iminência de ser
O Ministério da Saúde, na criação dessa Agênaprovada. A OIT também discutiu o transporte das
cia, entende o que o Dr. Alfredo Benato tentou expUsubstâncias na Argentina, visando à possibilidade de
car pelo lado da atual psicologia e que vou tentar amchegarmos a senso comum com relação ao transporpliar um pouco mais, que é a necessidade de haver
um controle sanitário mais amplo em toda a cadeia
te de cargas perigosas.
Pudemos ver naquela oportunidade a inexistênprodutiva, desde a entrada da matéria-prima até a
cia de legislação que desse conta de todas as subsmanufatura final do produto e os seus resíduos. Essa
prática está prevista no próprio regimento interno.
tâncias químicas tóxicas produzidas oI.! importadas
Complementando o que o nosso colega do Grepelo País, fossem resíduos ou não. Recentemente"
aconteceu o seguinte: alguém bem-intencionado, um
enpeace acabou de dizer, é necessário desenvolver
produtor de tinta de parecle, procurou o Ministério da
esforços na área de acompanhamento dessas boas
práticas de fabricação, e os resíduos se incluem nesSaúde e o IBAMA, porque queria saber qual era a regra para produzi-Ia. Nenhum dos órgãos diretamente
sas preocupações. Como o Dr. Alfredo Benato bem
disse, há uma lacuna muito grande na parte ambienenvolvidos na questão tinha regra clara com relação
ao que fazer com tinta de parede.
tal que trata dos resíduos, que envolve diversos órA nossa prioridade foi estabelecida em função
gãos, como o_IBAMA; a vig~lância am~i~~tal do
do avanço que deve haver, como disse anteriormente,
CENEp, que nao é da A~êncla; os Mumclpl,os; os
no Sistema Único de Saúde, principalmente na área
Es~dos, tud~ ~om~ parte ,Integrante d~ ,u.m ~Istem~
de Vigilância Sanitária, com relação à toxicologia, à
na?lonal de Vigilância ambientai .e ~e vlgllancla samcapacitação dos nossos técnicos - depois o Sr. Danitárla que tem áreas de sobreposlçao.
el Lins Menucci falará mais sobre portos, aeroportos
Tem-se tentado, com a criação da Agência, dar
e fronteiras -, e à necessidade de legislação além do
maior celeridade a determinados assuntos dessa natransporte transfronteiriço. Sem demérito algum, Detureza, e um exemplo da nossa preocupação foi a criputado, precisamos de legislação que congregue toação de uma Diretoria específica na área de relações
internacionais e na de portos, aeroportos e fronteiras,
das as substâncias químicas tóxicas. Fica um pedaço
no Ministério do Trabalho, outro no Ministério da Saúque é a nossa. Dessa forma, a Agência pode acompade e outro no Ministério do Meio Ambiente. Na verdanhar pari pS.8U não só os assuntos internos, que vide, não conseguimos, como no caso dos agrotóxicos,
nham sendo voltados para Estados e Municípios, mas
sentar e definir situações claras para a toxicologia
também outros. Te.mos feito iSSG juntamente com o
desses produtos. O certo é que na Saúde, como traMinistério das Relações Exteriores, com os fóruns do
MERCOSUL, enfim, com diversos organismos interbalhamos com a questão do risco, podemos controlar
até a eliminação ou a minimização do risco à saúde
nacionais, no sentido de poder opinar sobre os acorda população.
dos internacionais firmados, para servir quase como
O que precisa ficar bem claro é se o País conconselheiros dos órgãos q~~ vão negociar nos div~rcorda ou não com a entrada de produtos vindos de
sos fóruns, e também partlc~par de a~o~dos .que sao
complementares à Convençao da BaSiléia. CI'O como
outros países que nio os querem.
.
.
exemplo o MARPOL e alguns acordos sobre energia
MUito obngado.
.
nuclear que temos feito juntamente com o CNEN,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
bem como cursos e parcerias no sentido de ajudar na
- Muito obrigado, Dr. Alfredo Benato.
vigilância e no manuseio desses. resíduos, e até no
próprio transporte 0e cargas perigosas.
Concedo a palavra ao Dr. Daniel Lins Menuqci,
Diretor-Adjunto de Portos, Aeroportos e Fronteiras,
Internamente tem-se' trabalhado muito com a
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
questão dos resíduos hospitalares. A Convenção da
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Basiléia prevê que se evite a produção desnecessária
de resíduos que não sejam bem segregados ou bem
gerenciados.
Ultimamente há uma preocupação na Diretoria
de Serviços e Produtos para a Saúde dentro da Agência quanto à discussão de normas de boas práticas,
juntamente com a Secretaria de Ciência e Saúde, a
Secretaria de Políticas e o CENEP, para que se possa
normatizar as áreas que estão mais próximas. Fica
mais fácil normatizarmos na própria área de saúde do
que normatizar e atuar de imediato nessas o!Jtras lacunas.
Vem sendo especificamente trabalhada a área
de resíduos hospitalares, com uma Gerência-Geral
específica. O Diretor-Presidente da Agência, Dr. Gonzalo, que é a área de serviços, está tentando aprimorar os instrumentos já existentes, as portarias do Ministério já existentes, tratando, no caso específico,
dos resíduos hospitalares.
Quero agora falar um pouco da estruturação do
sistema de vigilância que temos para a importação e
a exportação de produtos sujeitos à vigilância sanitária. A Agência de Vigilância Sanitária tem uma área
que, diferentemente das outras, como alimentos ou
medicamentos, que operam por meio de Estados e
Municípios, tem sobre si uma atribuição, conferida
pela Lei nQ 8.080, que opera em nível federal. Trata-se
do controle sanitário de portos, aeroportos e fronteiraso Isso envolve meios de transportes, viajantes e
cargas. Com isso, encontramo-nos espalhados nos
principais portos de entrada do País, em todos os portos internacionais do Brasil, nos principais aeroportos
e pontos de fronteiras terrestres, totalizando cerca de
120 pontos de entrada no Brasil, onde temos servidores da Agência atuando.
São cerca de 1.200 pessoas nesses últimos
dois anos envolvidas em treinamento cada vez mais
intenso. Esta semana todos os coordenadores de
portos e aeroportos do Brasil estão reunidos em Brasília, fazendo um processo de reciclagem conosco, no
sentido de poder cumprir com esta missão, ou seja,
garantir a segurança dos produtos e serviços.
Mas'isso envolve também, do nosso lado, o manuseio desses resíduos perigosos, que é feito em parceria com o Ministério do Trabalho, porque envolve a
saúde do trabalhador; com o IBAMA, que trabalha na
ponta dos portos; e com a Saúde, primeiro órgão que
entra no navio para detectar os riscos iminentes. Podemos atuar não apenas na questão da vigilância do
viajante em si, mas também tentar evitar acidentes
como o do Bahamas, de que agora me lembro, no Rio
Grande do Sul, com o problema dos ácidos. Até hoje
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um dos nossos funcionários é réu na Justiça Federal
para tentar provar as atuações que foram feitas, tentando explicar por que o navio entrou e causou aquele
dano. Na realidade houve omissão da informação do
comandante sobre a fragilidade da embarcação
quanto a questões de segurança. Era um navio próprio para transportar aquela carga, estava licenciado,
tudo de acordo, só que problemas operacionais foram
ocultados antes de entrar.
A Vigilância Sanitária pode participar muito desse controle, desde que haja uma discussão interna
mais ampla sobre como normatizar melhor o controle
desses produtos, uma ve~ratificada essa Convenção
da Basiléia. Estaremos dispostos a apoiar qualquer
ação juntamente com o IBAMA, nós que já temos
uma estrutura permanente, somos todos da esfera federal e podemos trabalhar conjuntamente nisso, uma
vez que os resíduos perigosos geralmente chegam
por embarcações.
No MERCOSUL já temos acordos sobre cargas
perigosas bem-equacionados, não se trata de grande
fonte de risco neste momento. Somos os primeiros
que damos a livre prática para a embarcação. Haveria
grande contribuição da Agência nesse acordo ao fazer a parceria, detectando possíveis problemas.
Há um ponto crítico que eu gostaria de sinalizar:
a questão de operarmos, tal qual o IBAMA, no Iicenciamento prévio à importação por meio do SISCOMEX
- Sistema Integrado de Comércio Exterior. Esse sistema vem sendo aprimorado, j~ntamente com os gestores, que são o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a Secretaria de Receita Federal e o Banco Central, no sentido de poder contempiar os órgãos anuentes. Atualmente acho que os órgãos anuentes ficam sem muitos instrumentos específicos na fiscalização dentro do SISCOMEX para
operar no controle sanitário, como registros, anuências prévias, cadastros das empresas.
A fiscalização ainda está muito voltada para o
lado tributário, do comércio, da balança comercial, do
câmbio, de contratos comerciais. Isso tem avançado
bastante nos últimos dois anos, e acredito que no próximo mês já tenhamos melhorado o sistema para poder controlar esse produto, e ter talvez uma estatística
mais rápida, maior precisão do tipo de produto que
entra. Pode haver o caso de se classificar um produto
como matéria-prima e na realidade ele ser uma sucata. Então, essa fiscalização da entrada é um ponto
que merece maior cuidado e aprimoramento.
Como disse o representante do Greenpeace, é
preciso haver uma política interna para melhorar essa
parte, já que o item b do art. 1g da Convenção da Basi-
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léia nos permite isso, ou seja, o Governo ser mais rígido e ter qualificações para atuar nessa área. Esse seria um dos pontos que eu assinalaria sobre como os
organismos de controle de Importação e de exportação poderiam estar juntos nessa tarefa.
Atualmente, de fato, é o IBAMA que informa ao
SISCOMEX essa lista a ou b dos produtos cujas importações poderiam estar proibidas. O Ministério da
Saúde não participa dessa lista. Participamos de outros níveis de controle, por meio da Portaria nll 772,
que está sendo revisada neste momento. Mas a competência legál é da portaria do IBAMA que orienta o
sistema de comércio exterior nesse controle.

abstrata que dá margem a desvios ou interpretações
fortuitas, o que devemos evitar.
O processo de classificação de categorias no
MERCOSUL é demorado, não se consegue isso antes de duas reuniões do CCM. No espaço temporal,
levaríamos de seis meses a um ano para operacionaIizar a introdução da nova categoria em NCM. Sugiro
uma revisão juntamente com o Ministério do Oesenvolvimento, Indústria e Comércio, encarregado dessa
parte de comércio exterior, para que se possa analisar .a lista já com a preocupação de clas~ificá,-Ia ~m
código de ~CM" o que ga~nte sua op~raclonahzaçao
no ato do licenCiamento nao-automatlco dessas mer-

As ações ·da Agência voltam-se, como o Or.
Alfredo Benato bem disse, para a política interna, o
controle interno, para as boas práticas de fabricação
e para os impactos que o manuseio e a produção nac10nal possam provocar na população, mas isso não
impede que a Agência possa estar mais engajada
com os organismos de controle no comércio exterior,
o que já vem de fato sendo feito.

cadorias.
,
Agr~deço a oportunidade de poder fazer essas
observaçoes.
,O SR., PRESIDENT~ (O~putado Ra!ael Guerra)
- MUito obrigado, Or. Daniel LIn~ Menuccl.
,Passo a pal~vr~, em segUida, ~ OrA Cleu~a de
Mor~ls Gomes, Tecnlca da Secretaria de Qua~l~ade
Ambientai nos Assentamentos Humanos do Mlnlstério do Meio Ambiente.
A SRA. CLEUSA DE MORAIS GOMES _
,
Boa-tarde a todos. A~radeço à ,Casa a oportunidade
de nos trazer até,aqul para exphc~r um pouco m~lhor
o nosso trabalho Junto à Convençao. Agradeço, ainda,
a participação de outras autoridades presentes à reunião, para explicar o trabalho que o Ministério do Meio
Ambiente, juntamente com o IBAMA e com o Ministério das Relações Exteriores, vem fazendo na Convenção, com maior proximidade do grupo técnico do qual
faço parte.
Participei desde o início das discussões das Iistas 8, b e c que deram origem aos Anexos VIII e IX. A
discussão dessas listas veio facilitar muito o entendimento dos Anexos I e 111 da Convenção da Basiléia. O
Anexo I é aquele em que existe um fluxo de resíduos;
o Anexo 111, onde se dispõe sobre as características
de periculosidade dos resíduos, não só a toxicidade,
mas outros tipos de perigos que os resíduos podem
conter.
A Convenção da Basiléia trata basicamente do
movimento transfronteiriço desses resíduos. A legislação brasileira incorporou a Convenção da Basiléia
por meio de decreto, e nbssas resoluções do
CONAMA vêm complementá-Ia. Elas não são nem
mais, nem menos exigentes do que a própria Convenção.
Parabenizo a Casa por esse projeto de lei, que
vem ao encontro dos anseios da área ambiental, porque complementa o que a própria Convenção vem
discutindo. Para facilitar a aplicação dessa Conven-

,

,

o

o'

. Atualm:nte, ~erca de ~O ~o a 50 }lo das hc~nç~s
de Importaçao registradas diariamente no Brasil sao
de produtos sujeitos ao controle sanitário da ANVS.
Todos os nossos pontos já estão instalados, temos a
SISCOMEX
I'
Há
'd d té '
._
o~ me.
ca~~C1 a e cnlca e operacl
onal da AgenCia para participar d~ qualquer controle
que,se venha a d~sen~olve! daqUI para a frente, ~~rantlndo a operaClonahzaçao desse acordo e ratlflcando-o.
De acordo com pareceres anteriores aqui mencionados, acho que o anexo que se propõe, o Anexo
VIII ou IX, que está sendo agregado a ele, talvez seja
uma complementação das listas, o que já vinha sendo
apresentado. Não se modifica a essência da Convenção da Basiléia, e essa codificação fica mais transparente. Talvez tenhamos que adequar essa lista, o que
seria uma questão de operacionalidade apenas, tal
qual se fez no passado através da resolução do
CONAMA, a fim de transcrever isso para um código
de NCM, Nomenclatura Comum do MERCOSUL, tornando mais operacional o controle do comércio exterior.
Sugiro que imediatamente se proceda a essa
classificação. Na resolução anterior, alguns produtos
ficaram sem classificação. Poderemos sugerir, no
caso, uma classificação de NCM própria para cada
produto, garantindo 100% de eficácia pelo menos do
registro do produto no ato da importação. Isso é importante, senão não há controle. Se não existe uma
classificação, o produto vai entrar numa descrição
A
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ção é que surgiram esses Anexos VIII e IX. O Anexo
VIII caracteriza os resíduos perigosos de acordo com
o art. 12 , § 1º, alínea a da Convenção; e os resíduos
relacionados no Anexo IX, os que não estão cobertos
pelo art. 1º, § 1º, alínea a da Convenção.
Para esclarecer ainda melhor para quem não
está acompanhando totalmente a Convenção, o Anexo IX não proíbe a movimentação dos resíduos nele
classificados. A proibição de movimentação de resíduos fica só no Anexo VIII.
Quero esclarecer, ainda, que tanto o Anexo VIII
quanto o Anexo IX são compostos por listas dinâmicas, isto é, a qualquer momento um resíduo pode
passar de uma lista para outra, desde que uma das
partes solicite, numa reunião de grupo técnico, e o resultado dessa discussão seja homologado pela Convenção das Partes.
Sábado e domingo estivemos na última reunião
da Convenção da Basiléia, na 17ª Reunião do TWG, e
na 2ª Sessão do Grupo Le~al, para discu~ir não só ass~ntos referente~ ao mo~~tor~mento da Implemen.taçao .da Conv.ençao: ao trafico Ileg~l, aos acordos bllaterals e multilaterais, como tambe") alg~mas propostas de p~íses como a .Alemanha~ a Austna e a Indla de
colocaçao de determinados resld~os no~ An~xos. VIII
e IX. Todas es~as. mudanças de listas sao d~sc~tldas
e~ reuniões tecnlcas, com emb~samento tecnlco, e
sao homologadas ?ela Convençao da~ Partes.. .
Quer,? tambe~ relatar o que dl~se. o MInistro
da~ Relaçoe~ Extenores em nota explicativa sobre o
projeto de lei:
Esclarecemos que os Anexos VIII e IX
ora propostos relacionam respectivamente
os resíduos classificados como perigosos e
os não abrangidos pela definição de não-perigosos no entendimento do grupo técnico
de.trabalho - que.é TWG, ~o qual m~ refen - e que o obJetiVO da~ listas que mtegram os Ane~os VI.II_e IX e o de melhor esclarecer as dlsposlç~es acor?adas e dotar
a~ partes de u":, mel? expe?lt~ ~ara ~etermma! se um reslduo e em pnnc~plo pengoso
ou nao nos termos da Convençao.
Os Anexos VIII e IX vieram para facilitar os nossos trabalhos. Quero, mais uma vez, parabenizar a
Casa pela iniciativa de propor esse projeto de,lei que
passou pelo Ministério do Meio Ambiente e teve toda
nossa concordância.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- Muito obrigado, Drª Cleusa.

?
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Passo, em seguida, a palavra à Drª Mariângela
Rebuá Simões, Subchefe da Divisão de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores.
A SRA. MARIÂNGELA REBUÁ SIMÕES - Muito obrigada.
Exm2 Sr. Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família; Exmos Srs. membros do Congresso Nacional, senhoras e senhores, quero agradecer o
convite para estar aqui com V. Exªs nesta tarde.
Como todos sabem, a Convenção da Basiléia
tem fundamental importância para os países em desenvolvimento, foi negociada durante alguns anos.
Os Anexos VIII e IX, que estamos examinando
aqui, são uma conseqüência natural do trabalho que
foi empreendido durante alguns anos por esse grupo
técnico de trabalho, como já foi dito pela nossa colega
do Ministério do Meio Ambiente.
As listas de produtos perigosos e não-perigosos a e b como bem foi dito são listas dinâmicas e
qu~ poderão em algum mom~nto ser trocadas.
Caso algum produto da lista a venha, no futuro,
a ser objeto de tecnologia que possa processá-lo de
forma sustentável, ambientalmente sadia, poderá
passar para a lista b. Da mesma forma, se algum produto da lista b for julgado perigoso, poderá passar
para a lista a.
Essas duas listas, portanto, demonstram como
implementar a Convenção. E o fato de elas serem
aprovadas aqui no Brasil pelo Congresso significa
que estamos avançando e adequando nosso trabalho
às Resoluções do CONAMA a respeito do assunto,
que são as de nºs 23/96, ~35/98 e 244/98.
Então, acredito que possa existir consenso no
sentido de que essas listas sejam um trabalho para
implementar a Convenção da Basiléia.
Agradeço a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
_ Muito obrigado, Drª Mariângela.
Gostaria de fazer algumas ponderações e solicitar um posicionamento dos senhores em relação a alguns pontos. A relação do Anexo VIII deixa uma abertura que remete ao Anexo 111. Trata-se de produtos
que teriam a proibição, dependendo de como se incluam no Anexo 111. Citam-se pneus, amianto, sucata
de amianto, pó de amianto, baterias, explosivos.
Como é feita a regulamentação disso, porque no Anexo VIII diz que está proibido, mas depende de uma
avaliação de acordo com os critérios do Anexo III?
Quer dizer, então é uma proibição não definitiva.
E esta é uma dúvida que tenho, gostaria que fosse esclarecida: por que podemos deixar alguma abertura
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para que algum tipo de explosivo possa entrar, dependendo de como for classificado no Anexo 111, seja bateria, pó de amianto - estamos com problema grande
com o amianto - ou asbesto? E aí vamos aceitar?
Estamos com dificuldade de permitir a produção nativa, e vamos aceitar a sucata ou o pó de amianto de
fora?
Esse é um ponto que pondero aqui. Temos que
homologar in totum o que está aqui ou o meu parecer
pode ser, em alguns pontos, mais restritivo? Por
exemplo, certamente baterias não estão indo para
país de Primeiro Mundo, ninguém está recebendo.
Foram esses quatro pontos que anotei. O consultor que está trabalhando comigo está numa consulta médica, está atrasado, e não estou com todas
as anotações aqui, mas revi uma parte.
Em relação ao Anexo IX, é interessante fazer alguns esclarecimentos, até porque alguns Deputados
já chegaram, outros assistiram a uma parte e precisaram sair, mas isso já foi questionado e certamente o
será novamente. No Anexo IX, há uma relação de coisas que não são proibidas. E me impressionei um
pouco com o detalhamento, em certos aspectos, da
Convenção da Basiléia, em que especifica, permitindo a importação ou o movimento transfronteiriço de
trapos usados, de restos de barbante, de fio de cabelo, de pêlo de animal. Isso tudo está na lista, está no
Anexo IX.
Realmente não entendi onde isso quer chegar.
Não sei qual o tipo de benefício que isso poderia trazer para qualquer setor, mesmo' para a indústria.
Essas são questões que me foram feitas.
No 'momento, sem esse anexo, imagino que há
restrição total, por exemplo, à importação de explosivo, de resíduo de explosivo, substâncias que possam
ter caráter explosivo. Hoje existe uma' restrição.
Aqui começa a haver uma certa abertura, porque depende da concentração e da! quantidade. E
isso já cria problema para os órgãos ~e fiscalização.
Acho que certas coisas aqui vão ficar'muito mais difíceis para quem fiscaliza.
Segundo o projeto anterior, que relatei, foi aprovado e encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, qualquer produto terá que ter
um registro nos órgãos de Vigilância Sanitária e do
Meio Ambiente. Se quiserem mandar algum resíduo
de outro país para o Brasil, além de enviar o certificado do país de origem, terão que mandar uma amostra
e aguardar o certificado do Brasil. Isso consta atualmente no projeto.
Consta hoje no projeto que a listagem do
CONAMA, a que a Drª Mariângela se referiu e mais
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alguém, tem que ser anual. A que está em vigor é de
1996. Depois houve uma revisão em 1998. Estamos
pedindo que seja anual e com a participação dos órgãos da Saúde e do Meio Ambiente. Essas foram mudanças já votadas no projeto anterior.
Normalmente são acordos internacionais e
passa quase que a ser mais rotineira a homologa~ão
do projeto pela Casa. Achei que era, inclusive, o momenta de discutirmos um pouco essas questões até
para instruir-me, porque vou ser Relator desse projeto, provavelmente ainda este ano. Quero instruir-me
para dizer por que estamos aceitando integralmente
ou se podemos colocar alguma limitação a mais, adequá-Io ao que foi relatado anteriormente, porque há
uma normatização.
Hoje, a proposta é um pouco mais rígida do que
a que está em vigor. Como disse, para autorizar a importação de qualquer substância serão necessários
uma amostra e um certificado de que se trata de resíduo não-tóxico ou perigoso. Não basta vir um certificada da Alemanha, dos Estados Unidos ou de onde
for. Tem que mandar uma amostra e se conferir se realmente é aquilo que está vindo. E a listagem deverá
ser anual.
Basicamente eram essas as questões que gostaria de levantar. Até que ponto o Anexo 111 vai limitar
realmente o que está proibido no Anexo VIII. Não falamos em dosagem. Quando o amianto é perigoso ou
não? Não vejo que tenhamos uma segurança pela
Convenção da Basiléia. Tínhamos que ter a segurança pelos órgãos responsáveis aqui no Brasil.
Outro ponto. Às vezes estamos envolvidos em
diferentes áreas e não atentamos para tudo. Não consigo entender como colocamos numa lei, não só
numa lei aprovada no Brasil como numa convenção
internacional, resto de barbante e casulo de seda imprestável, como está aqui. Se ele é imprestável, o que
vem fazer no Brasil? E assim por diante.
O Dr. Alfredo já manifestou que quer dar sua opinião. Os demais podem fazê-lo também.
O SR. ALFREDO BENATO - Sr. Presidente, obviamente do ponto de vista toxicológico alguns questionamentos que V. Exi faz nos tocam. Se fosse necessário que estudássemos algumas substâncias citadas aqui, eu sugeriria que V. Exª nos encaminhasse
um pedido e desse um prazo para podermos responder o que poderia significar do ponto de vista do risco
à saúde humana.
Alguns aspectos, obviamente, nos preocupam.
Por exemplo, todos os resíduos de clorados em geral
são problemáticos não só do ponto de vista do próprio
clorado, como resíduos de algumas formulações que
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possam existir, como contaminações no processo de
produção, porque de cloro provavelmente vamos chegar em dioxina, e é uma das grandes discussões
mundiais hoje. Isso, inclusive, trouxe na Agência um
esforço excessivo, por conta do problema recente
com a Bélgica e as contaminações de chocolates e
outros alimentos com dioxina. Então, os clorados nos
preocupam. Existem grupos no País estudando os

classificada nas guias de importação como resíduos
de fundição, trazidos por uma indústria que produzia
componentes para fertilizantes, na agricultura, com o
argumento de que naqueles resíduos de fundição
existiam micronutrientes em quantidade comercialmente aproveitável e que eles tinham a tecnologia
adequada para fazer a separação desses micronutrientes.

mesmos.
'
_ A ~uestão do amia~to é óbvia. _Há uma ?iscussao ,nacional sobr~ o banimento o~ nao do amianto, o
ba~lmento paulatino, para d~termlna~os setores p~odutlvos. Mas certo e claro ha uma cOisa com relaçao
ao amianto: o único. país'do ~und,o q~e t~m um ~mia.nt~ menos ,agressIvo, que e a c;'sotlla, e o Brasil, a
fabrrca.de Minas ~ul. r~stante e, comprovada~ente
cancengeno, carClnog:nlc~, e esté!: sendo des~tlvado.
O mundo:odo faz referen~la a esses o~~ros aml,antos:
Entao, a.preocupaça? com rel~çao ao ar~lIanto e
ba~tante pertl~ente e .sérra. ,?ue tipO de ~eslduo ?e
amianto: que tipO de po d~ amianto pode vir para c~ e
qu~1 sena o ~s.? neste moment~ em que es!amos dlscutlndo restnçoes ao us~ do aml~nto nO,P~ls, c~m um
gra~de problema. n~ mao, que e a proprra mln~ de
amianto, o quantitativo de trabalhadores que ha envolvidos na produção de vidro-cimento etc.
Quanto ao arsênico, nem pensar, porque ele é
carcinogênico, comprovadamente. E resíduo de arsênico é pior ainda. Está banida qualquer possibilidade
de imaginarmos ele ou seu resíduo no País.
Para os outros produtos, se V. Ex!! me desse um
tempo, teríamos o máximo prazer de fazer esse estudo toxicológico, trazer as referências internacionais
sobre a toxicologia desses produtos e apresentar depois.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
_ O Dr. Roberto Kishinami também gostaria de falar.
SR. ROBERTO KISHINAMI- Sr. Presidente,
se V. Ex" me per[Tlitisse, faria duas observações. Essa
proposta que V. Exª tem no sentido de criar uma siste'mática mais rígida e mais clara, trazendo rastreabilidade ao processo, é fundamental para que possa
ocorrer um controle mais efetivo nessa importação de
substâncias perigosas.
'
A título de testemunho, gostaria de dizer que trab~lhamos desde 1992 paralelamente ao caso da Baixada Santista, que foi citada pelo represertante da Vigilância Sanitária. Identificamos uma importação de
lixo tóxico vindo da Europa que poderia ser, na verdade, usada como exemplo para a própria Convenção
da Basiléia, que, na época, ainda discutia a necessidade de restringir tais ou quais produtos. No caso, ,era

Despendemos bastante esforço nesse caso e
mostramos que o que estava acontecen90- era, na
verdade, uma importação de quantidade brutal de
metais pesados. Existiam ali quantidades de mercúrio arsênico antimônio etc. E os micronutrientes retirados para ~ produção de fertilizantes eram em uma
quantidade mínima, não justificando a importação.
Isso nos fez levantar a hipótese na Receita Federal de
que o que estava ocorrendo não era a importação de
resíduos para a 'retirada de matéria-prima, mas efetivamente uma venda do importador, em território brasileiro, de resíduos que não tinham disposição adequada nos países onde estavam sendo produzidos
naquela forma. Foi um caso que terminou recentemente, a séntença foi favorável a nosso pleito, a empresa foi condenada e está fechada há algum tempo.
,.
.
,_
.
Esse, fato IntroduzIu u~a ~I~cussao a respeito
da necessld~de de u~a rastreablhdade dentro desse
processo de Importaçao.
Apóio a idéia de que haja, sim, desde o início do
processo, amostras enviadas para cá para que sirvam
de testemunho. O que está autorizado, se eventualmente autorizado, tem ali previamente uma composição clara e pode ser conferido com o que efetivamente chega ao porto. Não são poucas as vezes em que
este tipo de procedimento é burlado com a conivência
dos proprietários d~ navios ~~e hoje, e,m parte, trabaIham a favor deste tipO de trafico. Esta e uma observação.
Eu gostaria de manifestar certa dúvida. Deveríamos ter listas, no caso, de produtos que pudessem
ser importados, passados com este grau de detalhe
ou haveria alguma maneira de fazer uma ratificação
da Convenção como um corpo de princípios, regras,
normas estabelecidas e uma listagem, eu diria, em
grandes linhas, do que deve, na verdade, ser banido
do comércio internacional e gestão? A gerência deste
tipo de proibição seria mediante órg~os que pudessem provavelmente convergir para o CONAMA, em
que há a participação efetiva de várias instâncias de
Governo. Esta passagem a que se referiu, de um' tipo
de lista a outro, pode ser feita de maneira mais expedita, talvez. Uma vez que uma lista está transformada

'?
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em lei, eu receio que fiquemos atados a este tipo de
definição por um prazo maior do que um ano.
Concordo com que este tipo de atualização
deve ser, sim, anual. A própria Convenção, na verdade, tem os seus grupos de trabalho funcionando num
ritmo muito ágil.
Esta é mais uma dúvida que lanço sobre como
ordenar o processo de tal maneira que, de um lado,
haja participação e, de outro, timing suficiente para
atender não só às necessidades da convenção internacional- acho que esta é apenas uma face do problema -, mas principalmente para responder às necessidades internas, porque o Brasil tem, sem dúvida, necessidades, quase cotidianas, de definição
quanto ao que se pode importar, o que se pode exportar, o que entra ou não entra nas discussões no âmbito, por exemplo, do MERCOSUL.,
No caso do MER~OSUL, estamos lidando com
países cor:n~ ~ Argentl,n~, 'por e~emplo, Cl.ue
. tem n~
sua ~onstlt~lçao ~ prolblçao da Imp~rtaçao de reslduo I~d~s!nal pen~oso. Este pre~elto faz parte, da
C?nstltUlçao argentJn~. No Uru_gual e no ~aragua~ ~á
leiS que proíbem esta Importaçao, e a gestao, eu diria,
no âmbito do MERCOSUL, exigiria provavelmente
uma extensão do trabalho dos órgãos como o
'Iâ c' S 'tá'
,,
CONAMA, Com Certeza, a Igl n la am na, que Ja
trabalha em conjunto com estes países para passar
os diferentes regulamentos.
Receio que ao mesmo tempo em que as listas a
que V. Ex!! se referiu podem, de um lado, flexibilizar, o
que não seria nada desejável, de outro, podem tornar
a coisa tão rígida que acabará nos atando a um novo
processo legislativo que pode, na verdade, nos tornar
prisioneiros, em algum momento, de uma definição
inadequada.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- Com '~alavra a Drª.Cleusa de Morais Gomes.
A SRA. CLEUSA DE MORAIS GOMES - Como
disse inicialmente as reuniões técnicas acontecem
duas vezes ao a~o. São duaS-reuniões anuais do
TWG. Todas as decisões do TWG são homologadas
na Convenção das Partes, que é bianual. Apesar de
\sofrerem modificações em cada reunião de grupo técDica, à medida que algum país proponha a modifica~~o da localização do seu resíduo, no Anexo VIII ou
no Anexo IX, estas listas, na realidade, só passam a
vigorar na Convenção das Partes, que é bianual.
Acho que nossa atualização de listas deveria,
também, ser bianual, e não anual, porque, com o prazo de um ano, poderíamos correr o risco de fazer uma
reformulação anual e, quando chegássemos à Con-

v,
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venção das Partes, já nos depararmos com algo ultrapassado. Eu sugeriria, portanto, que esta atualização
fosse bianual.
Como V. Ex!! mesmo ponderou em sua outra
pergunta, como vamos saber se um resíduo pode estar realmente num determinado anexo, se ele tem características do Anexo 111, colocadas nas listas "a" e
"bIS, e são muito parecidos. Estar no Anexo VIII ou no
Anexo IV dependerá do seu uso. Exemplo disso são
os catalisadores. Catalisador está no Anexo VIII e no
Anexo IX. Sua periculosidade dependerá do uso, de
onde ele é empregado.
Outro exemplo é o carvão ativado. Ele está no
Anexo VIII e no Anexo IX, Dependendo do uso do catalisador, ele terá sua movimentação proibida - do
carvão ativado ou do catalisador - ou não.
A legislação brasileira peca no que diz respeito
à falta de regras para a exportação. Nós temos uma
legislação que proíbe importação, mas não temos
nada que proíba a exportação. Havia uma resolução
que proibia a importação e a exportação. Com a Resolução nQ 23, do CONAMA, está proibida apenas a
importação. A exportação está liberada.
O SR PRESIDENTE (D
t d R f IG
)
_.
.
e~u a o , a ,ae u~rra
- Entao, eu pergunto a senhora. Quem e slgnatáno da
C
- d B 'I "
I
d '
°dnvença°rt a aSI elaI ' p~ o me~to~, a mrtlte?que nao
po e expo ar o que e e nao acel a Impa ar,
A SRA. CLEUSA DE MORAIS GOME~ - Exatamente. Isso consta nas regras da Convençao.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- Se restringirmos a importação, se formos cumprir a
Convenção da Basiléia, nós não vamos exportar o
que nós não aceitamos importar.
A SRA. CLEUSA DE MORAIS GOMES - Eu só
gostaria de alertar para o fato de que o art. 18 da Canvenção, na letra a, diz o seguinte: "Os anexos à presente convenção e os seus protocolos deverão ser
propostos e adotados de acordo com o procedimento
estabelecido no art. 17, §§ 2,3 e 4, letra b. Qualquer
parte que não possa aceitar um anexo adicional à
presente Con~enção ou um ~ne~~ a qualquer. ~r~tocolo de qu~ seja parte,devera notificar dep,osltano a
este r~spelto, por escnto, ~ nu~ prazo de ~e~~ meses,
a partir da data da comumcaçao da adoça0.
Eu quero lembrar que os Anexos VIII e IX foram
adotados na 4l! Conferência das Partes, em 1998, na
Malásia. E já faz mais de seis meses que nós não dissemos nada a respeito da adoção dos Anexos VIII e
IX.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- Alguém deseja fazer algum comentário?

°
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A SRA. MARIÂNGELA REBUÁ SIMÕES - Muito agradecida. Eu só lembro aos presentes que, quando se fez a observação, muito apropriada, de que teríamos de examinar o material que está sendo importado para, então, falar ao exportador a respeito do
produto, ou melhor, do resíduo. O princípio do consentimento prévio informado, que está acordado em
convenções internacionais, poderá ser aplicado no
caso de resíduos cobertos pela Convenção da Basiléia.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- Então, o que está aprovado não tem nenhum confronto com o que existe. Não é isso? Contudo, quando
o projeto chegou às minhas mãos, dependia do certificado do país de origem e incluímos o certificado do
Brasil para que pudéssemos aceitá-lo. O projeto vinha
apenas com o certificado do país de origem.
Ainda tratarei da questão, pois para mim ainda
não ficou bem clara.
Passo a ler o que consta do Anexo VIII:
Os resíduos relacionados neste anexo
são caracterizados como perigosos nos termos do artigo tal e sua inclusão neste anexo
não impede o uso do Anexo II~ para demonstrar que o resíduo não é perigoso.
A partir daí enumera uma série de resíduos metálicos, os quais, em sua maioria, devem ser perigosos. E chamo a atenção para o arsênico. Poderemos
até seguir a rotina de homologar a Convenção. A meu
ver, alguma coisa deveria ser feita, porque não temos
interesse em receber arsênico em qualquer concentração e em qualquer quantidade. Não sei se há pressão sobre o Ministério das Relações Exteriores ou na
própria Convenção da Basiléia de países que pretendem se ver livres dessas coisas e acabam incluindo o
que não constava. Por exemplo, o arsênico, até então,
ou seja, até este anexo, era totalmente proibido. Aí
deu-se abertura de repente.
Depois, cita outros pontos. Neste anexo mesmo
menciona-se o arsênico novamente, os clorados, resíduos não selecionados de baterias, resíduos de baterias de chumbo, inteiras ou trituradas. A meu ver
desceu a detalhes. Parece-me que estão tentando resolver problemas dos outros países e não do Brasil,
não dos países que estão recebendo esse tipo de escória. Sabemos que, se pretendermos obter financiamentos internacionais para processar lixo de outros
países, é muito fácil. Por quê? Certamente porque
têm interesse em se ver livres.
Poderemos até distribuir depois as notas taquigráficas desta reunião aos presentes e aguardar ai-
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guma sugestão por escrito. O Sr. Alfredo Benato já se
ofereceu para me ajudar com algum material escrito.
Ou aprovamos a Convenção, para evitarmos
problemas de relações internacionais e continuarmos
prestigiando a Convenção da Basiléia, ou talvez haja
outro projeto interno, no âmbito do nosso País, em
que possamos estabelecer alguns limites. Pelo que
estudei do projeto antelj~r e verifiquei neste, a Convenção começou a dar aberturas que não existiam
antes, talvez cedendo a pressões de interesses, as
quais, na minha visão, não são do Brasil. Naturalmente, não pretendo apresentar relatório que venha criar
problemas, mas que melhore as condições do País e
seja aprovado.
Não adianta darmos voto ou parecer para ser
derrubado. Se pretendemos construir, é melhor negociar e apresentar um relatório que seja aprovado.
Não estou encontrando todas as questões no
texto. Consta aqui os resíduos de amianto, pó e fibra.
Por que vamos, hoje, aceitar que há possibilidade de
importamos esses resíduos? É a pergunta que volto a
fazer.
Não sei se alguém pretende fazer algum comentário ou pergunta, para depois analisarmos como daremos seqüência ao nosso trabalho.
Tem a palavra a Drª Mariângela.
A SRA. MARIÂNGELA REBUÁ SIMÕES - Sr.
Presidente, para responder a sua indagação, devo dizer, em primeiro lugar, que um País soberano não age
sob pressão. Só tomará posições e decisões de acordo com seus interesses. Evklentemente, numa negociação internacional não é só um país que se manifesta, há mais de 130 países que estão negociando
ao mesmo tempo. Quer dizer, é, ao vivo e em cores,
um grande quebra-cabeça. Mas não cabe a nenhum
país decidir sob pressão. O que existe realmente são
os interesses de cada país, e temos de ver quais são
os nossos.
Nesse sentido, farei uma observação especificamente sobre a Convenção da Basiléia e as convenções na área ambiental.
Há vinte ou trinta anos não imaginávamos ter
uma convenção como esta e em sequer discutir os
produtos químicos mencionados. E não pretendemos
discutir em âmbito menor, mas o fato de termos conseguido ter convenção internacional e de mu~tos países, grandes produtores, terem participado da negociação foi um grande avanço. O fato de estarmos hoje
no Congresso Nacional conversando com elementos
importantes para nosso país é relevante. Todos ess~s
são fatores que devemos pesar para tomarmoSããcrsão.

I
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- Solicito ao próximo participante que decline seu
nome para efeito de gravação.
O SR. MARCELO JOST - Sr. P, .i:sidente, traOOlho no IBAMA há três anos, com a Convenção de Basiléia, e tenho alguns esclarecimentos a fazer.
Primeiro, pelo fato de a Convenção envolver muitos países, alguns resíduos contidos neste anexo ou
nos outros, de modo geral, englobam interesses de
outras nações. Por que foram criados esses anexos?
Inicialmente, .a Convenção de Basiléia era aplicada
da seguinte forma, para decidir se um resíduo era de
exportação proibida ou não deveria pertencer a determinada classe de resíduos e possuir determinadas
características. !-;so era listado em duas tabelas. Fazia-se a checagem e, se estivesse enquadrado nas
duas tabelas, seria de exportação proibida. A questão
é que diversos pa(ses não tinham como definir se determinado resíduo seria ou não considerado proibido
em função de dificuldades técnicas. Então, decidiram
criar dois anexos onde existia uma listagem extensa
dos resíduos, o que facilitaria sobremaneira o posicionamento de determinados países que não dispunham de corpo técnico para fornecer esse embasamento.
Referindo-me especificamente à questão da soberania, sobre o qual a colega do Ministério das Relações Exteriores falou, veremos que o primeiro ponto
do art. 1º da Convenção de Basiléia diz que os resíduos são sujeitos a serem considerados perigosos se
estão contidos no anexo I e têm caracter(sticas do
anexo 11I - antiga definição de resíduos, antes de serem criados os anexos VIII e IX -, ou se o resíduo é
considerado ou está listado numa legislação de um
país parte, de um país de trânsito ou de um país importador. O país tem soberania para criar suas próprias listagens já definidas dentro do escopo da Convenção de Basiléia. E ele pode definir, sim, um resíduo
como sendo de importação proibida, se assim o desejar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- Só completando, podemos aprovar esse PDL como
veio, com algumas emendas? Posso retirar algumas
questões existentes na listagem ou isso teria que ser
um projeto fora desse aqui?
O SR. MARCELO JOST - Talvez isso pudesse
ser aprovado do jeito que está e continuaríamos fazendo do mesmo modo, por intermédio de resoluções
do CONAMA. Talvez seja um processo mais ágil de
acompanhar. Na realidade, temos, pela Resolução nE
235, um mecanismo de controle de importação e assim por diante.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- Alguém mais gostaria de fazer algum comentário?
O SR. ALFREDO BENATO - Como trabalho
com substância tóxica, principalmente agrotóxico,
sinto-me motivado sempre ao debate. Acho que poderíamos seguir o caminhÓ apontado pelo IBAMA
desde que efetivamente restringíssemos algumas coisas. Como bem citado por V. ExI, não faz sentido aceitar o amianto, o arsênico; nem o produto, muito menos o seu resíduo. O caminho apontado é bom, mas
desde que fizéssemos uma emenda proibindo determinadas coisas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- Concedo a palavra ao Dr. Roberto.
O SR. ROBERTO KISHINAMI- Sr. Presidente,
gostaria de apoiar esse último encaminhamento basicamente pelo seguinte: entendo que, no âmbito da
Convenção, o Brasil tem até, diria, obrigação de
apontar claramente a sua política com relação a resíduos. Se, no âmbito da Convenção, há a necessidade
de flexibilizar, considerando o que é a nossa legislação, não podemos aceitar que essa Convenção signifique um sinal invertido. Concretamente, temos hoje
todo o parque industrial trabalhando com a idéia de
que a Convenção da Basiléia é algo que veio para ficar. Não podemos dar um mínimo sinal de que há um
desejo, por parte principalmente desta Casa, de buscar outra direção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- Essa é uma observação importante. É bom que fique registrado. Nós, os órgãos do Poder Executivo relacionados com essa área, e as entidades - no caso o
senhor está representando o Greenpeace - somos
favoráveis aos avanços da Convenção da Basiléia. Os
senhores têm que compreender que no momento em
que fazemos um relatório, na hora da votação, pelos
quarenta e três Deputados membros desta Comissão, muitos querem saber por que estou aceitando o
arsênico, o amianto, o pneu, a bateria, e assim por diante. É um registro importante. Um consenso é de
que a Convenção da Basiléia é um avanço no controle transfronteiriço de resíduos. Esse é um ponto importante. A partir daí vamos açlequar, dentro das normas regimentais da Casa. Ou seja, se houver possibilidade de ter alguma emenda, nós a faremos, senão
faremos num projeto à parte, cuidando de alguns casos de explosivo, bateria e amianto. Esse é um projeto
do Poder Executivo com características especiais.
.Ess.e..PPL vem da Col!!iss_ão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, encaminhado pelo Ministério.
Então, vamos procurar adequá-lo dessa forma.
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Peço ao Secretário desta Comissão que depois
disponibilize para os senhores a reprodução das notas taquigráficas. Uma das posturas que procuro adotar na Casa, quando há alguma polêmica, é sugerir
que deixemos uns trinta, sessenta dias para reflexão,
a fim de um amadurecimento. Caso os senhores queiram encaminhar alguma sugestão por escrito, podem
fazê-lo. Minha posição aqui é de construir e fazer o
melhor possível.
Com a palavra a Drª Mariângela.
A SRA. MARIÂNGELA REBUÁ SIMÕES - Muito obrigada, Sr. Presidente. Só quero complementar o
que foi dito anteriormente sobre legislação nacional.
O fato de existir uma legislação mais restritiva de forma alguma invalida a Convenção. Ao contrário, ela
vem complementar os seus dispositivos dentro do
País, de acordo com as prioridades internas de cada
país.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- E até acho reforçar a posição do país entre os signatários.
Com a palavra a srª Cleusa.
A SRA. CLEUSA DE MORAIS GOMES - Complementando o que a Drª Mariângela disse, os pneus
usados traduzem esse caso, uma vez que ele não é
coberto pela Convenção de Basiléia e a nossa legislação proíbe sua importação, sendo mais restritiva
ainda que a Convenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- Com a palavra o Sr. Geraldo Lucchesi.
O SR. GERALDO LUCCHESI - Sr. Presidente,
sou da Consultoria Legislativa. A maioria dos acordos
internacionais aceitam ressalvas ao serem internalizados. Alguns não, como o GATT e a OMC, que não
aceitaram a adesão do país ao acordo com ressalvas
- ou ele aceitava ou ele ficava fora. Mas esse parece
que é um acordo que aceita ressalvas. Quer dizer, a
internalização pode ser feita perfeitamente contemplando a preocupação de todos os que falaram até
agora sobre algumas ressalvas que poderiam ser feitas na lista de resíduos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rafael Guerra)
- Alguém deseja fazer algum comentário? (Pausa.)
Agradeço a todos a colaboração. Estamos à disposição quanto a algum encaminhamento que desejem fazer.
Gostaria de deixar esse projeto relatado, votado
e aprovado até o final do ano. Temos praticamente
quarenta dias para entregar à Comissão, caso contrário não será colocado em pauta a tempo.
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Todo contato com o Sr. Geraldo Lucchesi será
bem-vindo, uma vez que está apoiando esta Comissão.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente reunião, convocando para amanhã, dia 18
de outubro, reunião ordinária para apreciação da Pauta nº 22/2000.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIRPARECER À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N!! 151-A, DE 1995, QUE
"ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO" DO ART. 37
E DO PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL:', E APENSADAS.
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Ata da 23! Reunião Realizada
em 1!! de Junho de 2000
Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil, às
dez horas e trinta minutos, no plenário número onze,
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Deputado Aldir
Cabral, Presidente, a Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
nº 151-A, de 1995, do Sr. Gonzaga Patriota e outros,
que "altera a redação do inciso 11 do art. 37 e do parágrafo 7º do art. 144 da Constituição Federal", e apensadas. Compareceram os Deputados Alberto Fraga,
Aldir Cabral, Arnaldo Faria de Sá, Eurípedes Miranda,
Jorge Pinheiro, José Dirceu e Luiz Antonio Fleury, Titulares; Fernando Marroni, IIdefonço Cordeiro e WelIington Dias, Suplentes. Deixaram de comparecer os
Srs. Deputados Abelardo Lupion, Ayrton Xerêz, Cabo
Júlio, Coronel Garcia, Edmar Moreira, Geraldo Magela, Gervásio Silva, Gonzaga Patriota, Hélio Costa,
José Thomaz Nonõ, Laura Carneiro, Lavoisier Maia,
Uno Rossi, Marcelo Barbieri, Marcos Rolim, Marcus
Vicente, Moroni Torgan, Nair Xavier Lobo, Nelson Pellegrino, Paulo Feijó, Pedro Corrêa, Wilson Braga e Zulaiê Cobra. Ata - O Deputado Jorge Pinheiro solicitou
dispensa da leitura da ata da 22ª reunião, cujas cópias haviam sido distribuídas antecipadamente. Em discussão e votação, a Ata foi aprovada, sem restrições:
Ordem do Dia - Audiência Pública com o Dr. Diogo Figueiredo Moreira Neto, Procurador aposentado do
Estado do Rio de Janeiro. Após serem informadas as
regras a serem observadas na Audiência, o Sr. Presidente passou a palavra ao expositor, que focalizou os
principais problemas, dividindo-os em considerações
teóricas, abordando o aspecto sobre a ordem e a segurança; um tratamento constitucional; e o exame das
problemáticas orgânica e funcional, que suscitam
mais discussão em termos de segurança pública. Os
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Deputados Alberto Fraga e Jorge Pinheiro interpelaram o convidado. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerrou a reunião às onze horas e trinta
minutos. E, para constar, eu, Heloisa Pedrosa Diniz,
Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados, juntamente com as notas taquigráficas
da Reunião. - Deputado Aldir Cabral, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Declaro abertos os trabalhos da 23ª reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nQ 151-A, de 1995, e
apensadas.
Devido à distribuição antecipada de cópia das
atas da 21ª e 22l! reuniões a todos os membros presentes, indago da necessidade de sua leitura.
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Pois não, Deputado Jorge Pinheiro.
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO _ Sr.
Presidente, uma vez que foi distribuída cópia das
atas, peço a dispensa da leitura das mesmas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) _
Pois não, Sr. Deputado. Dispensada a leitura das atas,
passamos à discussão e votação das mesmas
.
Os Srs. ~eputados que as aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovadas.
Hoje ouviremos, em audiência pública, o Dr. Diogo Figueiredo Moreira Neto, procurador aposentado
do Estado do Rio de Janeiro, a quem convido a tomar
assento à mesa.
Concedo a palavra ao Dr. Diogo, que, de acordo
com o Regimento Interno da Câmara, disporá inicialmente de vinte minutos para fazer sua exposição.
O SR. DIOGO FIGUEIREDO MOREIRA NETO
- Sr. Presidente, Deputado Aldir Cabral, Srs. Deputados, é com grande satisfação que atendo ao chamamento cívico e indeclinável deste Plenário. Quero
agradecer aos serviços da Secretaria que me permitiram aqui estar apesar das minhas limitações físicas.
Meu plano de exposição será ele(Tlentar, apenas para focalizar os principais problemas. Ele está
dividido em considerações teóricas, em que pretendo
tecer alguns aspectos sobre a ordem e a segurança;
um tratamento constitucional e exame também constitucional, um Intermezzo com considerações conjunturais muito breves e, em seguida, entrarei no exame das problemáticas orgânica e funcional, que sus-
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citam mais discussão em termos de segurança pública. Tudo será abordado no enfoque político-jurídico,
portanto, sem nenhuma conotação sociológica, porque creio que não é o caso.
Tentarei tirar algumas conclusões. O que estou
fazendo é aquilo que Voltaire dizia, tem de igualar o
vocabulário, buscar a homogeneidade dos conceitos,
para podermos falar sobre a mesma coisa. Como estamos falando sobre conceitos jurídicos e o vocabulário aqui é jus politicu, vamos precisar esses termos.
O primeiro termo é "ordem". Ordem, considerada no sentido pleno e integral, é algo essencial à vida
das sociedades civilizadas, fundamental ao Estado,
portanto, como submissão do Estado, e esta ordem
se explicita por meio de regras e princípios que conformam a chamada ordem jurídica. A ordem jurídica
que o Estado proporciona para toda a vida nacional
engloba os tradicionais conceitos setoriais, a ordem
jurídica nos campos político, econômico e social. Isso
é um..a con~eituaçã~ ~etorial. Mas també~ há conceituaçoes nao setonals, que buscam Simplesmente
campos de atuação da ordem. E te.m0s o campo externo: a ordem externa, e o campo Interno, com a ordem I~terna.
.
E dentro do campo interno que.e~contram~s um
tipO
o~dem, ~~amada orde~ publica, refertd~ à
conVlvenCla paCifica e harmOniosa das populaçoes
em escala estadual. Digo isso porque a ordem pública
é um conceito constitucional, que se encontra desde
logo expresso na Constituição em vários dispositivos,
não em um só, mas em vários dispositivos, porque faz
parte de um sistema. Enfim, digamos, um sistema
constitucional voltado à ordem pública, como aquele
conceito basilar sobre o qual a ordem interna e a ordem jurídica vão estruturar-se em planos mais elevados. Então, o Estado deve cuidar desta ordem e dispor de ações, de atividades, que se chamam atividades de segurança, articulando-se portanto as seguranças externa e interna e a segurança específica
dessa ordem: a segurança pública.
O Estado cuida da segurança externa por meio
de políticas exercidas pela diplomacia, pelas Forças
Armadas; cuida da segurança interna por meio de entidades políticas também. E ultima ratio operativas
também por meio das Forças Armadas. E finalmente
a segurança pública, por meio de ações de polícia
com seus desdobramentos conceituais - e aí entra a
palavra polícia.
O conceito teórico de segurança pública é, pois,
atividade estatal voltada à preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e patrimônio. A ordem pública é o centro lógico do conceito, caracteri-
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zando-se com a situação de convivência pacífica e
harmoniosa, fundada nos princípios éticos vigentes
da sociedade.
Não foi fácil chegar a uma conclusão desse tipo.
O conceito de ordem pública foi tratado especificamente desde o ano de 1960 pelos franceses e até
chegar o outro século demorou mais ou menos uns
quarenta anos para estruturar-se esse conceito vago
e impreciso. Os autores anteriores sempre tinham dificuIdades e colocavam às vezes como conceito metajurídico e metafísico. Portanto, voltar a um conceito
específico de trabalho é coisa do século passado.
Há entre ordem e segurança e entre ordem pública e segurança pública uma relação de finalidade e
instrumento. Ou seja, a ordem pública é objeto da segurança pública, que é um instrumento estatal para
manter ou restabelecer a ordem pública lato sensu,
no sentido mais amplo possível que seria essa palavra, e, o óbvio, a aplicação desse instrumento faz-se
pela coerção, que é uma reserva constitucionallegítima do Estado. A segurança pública é um conjunto de
atividades cometidas ao Estado, embora não afaste o
dever jurídico da sociedade em seus indivíduos de
atuar individual e coletivamente para apoiá-Ias.
A segurança pública comporta dois tipos de atividades, por sua vez, que se sucedem: a prevenção e
a repressão. O Estado atua na prevenção da segurança pública, pelo Poder Executivo, com funções de polícia de ordem pública e na repressão da segurança
pública, também pelo Poder Executivo, com funções
executórias - o poder de polícia é o tal constrangimento de polícia, tanto que prescinde a audiência do
Judiciário -, e a atuação judiciária, complementada e
auxiliada por outro aspecto da polícia de segurança
pública, que é a polícia judiciária, que é a preparação
para a repressão penal, por intermédio do Poder Judiciário.
São duas modalidades de polícia, também já
tranqüilamente expostas pela doutrina - a polícia administrativa de ordem pública e a polícia judiciária cada uma delas com funções distintas, definidas, embora possam estar cumuladas na mesma instituição,
segundo critérios do legislador, critérios esses que
são colocados pelo legislador constitucional e, muitas
vezes, não são disponíveis pelo legislador ordinário,
nem mesmo pelo legislador de emenda, porque são
critérios que, por vez, estão definidos em termos federativos, como vamos expor mais adiante.

O legislador constitucional dispôs sobre todos
esses temas em vários dispositivos.
A ordem pública basicamente está no art. 34 começa no art. 34 como um princípio ligado à Federação. É um princípio ligado à própria idéia da intervenção federal. A intervenção federal dá-se quando a ordem pública é quebrada de tal forma que o Estado
não tem mais condições de mantê-Ia. Nesse caso, a
União assume a ordem pública. A assunção da ordem
pública, por meio de um mecanismo constitucional
político, é uma opção política e não técnica. Não há
um momento em que a ruptura da ordem pública, a
cargo dos Estados, possa dizer-se que tecnicamente
passou ou n..ã0 para a órbita fe~~ral. Essa decisão de
passar ou nao e puram~nte POhtIC~, te~ d~ ser tomada pelo Congresso NacIonal. ~s~o e mUIto Impo,rtante,
porqUl~ ~e_ coloca.~ o~dem publica co~o um sistema
de deflnJçao constltuclon.al e federal, ~ao se po.de~~o
alterar ~s peças desse sIstema sem vIolar o pnnclplo
federativo.
No art. 136 o estado de defesa é instituído para
preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública. Outro princípio federativo que está aqui introduzido.
O art. 137 diz que o estado de sítio é instituído
para, no caso do estado de defesa, não se haver preservado ou restabelecida a ordem pública. Fica implícita, portanto, aqui a ordem pública.
No art. 142 volta o conceito, dizendo que as Forças Armadas foram instituídas como missão constitucional de defesa da Pátria, além da ordem. Mas essa
ordem não é mais a ordem, a ordem pública é a ordem no sentido amplo na qual se inserirá a ordem pública, caso o Congresso Nacional assim entenda. Vejam bem: essa ordem de que fala o art. 142 é mais
ampla, mas insere a ordem pública operativamente
no momento em que o Congresso Nacional autorizar
a intervenção.
A segurança pública, no caput do art. 144, é tratada especifica e conceptualmente. Portanto, temos
aqui um conceito constitucional, a Constituição não
foi feita, aliás a lei não é feita para criar conceitos, mas
aí está um conceito constitucional e, portanto, não podemos refugi-Io, é atividade para preservação da ordem pública, enfatizando a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Está colocado assim no caput do
art. 144. O que se pode fazer é interpretar, mas o interpretatio não pode ser negativo.

Esse é o quadro teórico.
Vamos ver o tratamento constitucional desse
quadro teórico.

No art. 144, § Sº, volto a falar em ordem pública,
neste caso cometendo duplamente a ordem pública
aos Estados e dentro dos Estados há uma instituição
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nacional de assento estadual e distrital federal: as Pofenômeno mundial, que se pode discutir aqui e em
lícias Militares.
qualquer lugar do mundo, com agravantes aqui maioVolto a tocar neste assunto, porque a criação de
res em alguns aspectos, mas em outros lugares pioinstituições nacionais é prerrogativa da Constituição,
res em outros aspectos; o tráfico de entorpecentes que pode transformar a instituição nacional a hora
criminalidade organizada, terrorismo, notadamente
que quiser. Neste caso as Polícias Militares são instias variedades étnicos religiosas de terrorismo que estuições passionais colocadas com essa característitão avassalando o mundo em vários campos e felizca.
mente não chegaram até nós. Segundo, o agravaNo art. 144, §§ 1º, 2º e 32 , são outorgados à Polímento nacional- os poderes tradicionais de segurancia Federal e à Polícia Rodoviária Federal funções de
ça pública, principalmente nas áreas urbanas e nas
preservação da ordem pública. Neste caso, não teáreas densamente (ininteligível) essas são as mais
mos mais nada federativo, é simplesmente uma disgraves. E terceiro, o surgimento em âmbito nacional
posição de órgãos da União que podia ter sido feito
de movimentos ostensivos organizados, coisa que
pela lei ordinária, perfeitamente, porque não há nenós não tínhamos com ações premeditadas de vionhuma repercussão federativa da União ter duas,
lência, depredação, vandalismo que assustam, e astrês, quatro ou cinco polícias. Pode criar a polícia que
sustam a ponto tal de transformar a segurança públiquiser - pode ser três, quatro, .cinco ou uma. Não há
ca, e não o desemprego, a primeira preocupação do
repercussão federativa no número de polícias da
brasileiro.
União. Há repercussão federativa, sim, no momento
Portanto, de certa maneira, está nesta Comisem que se dispõe sobre as polícias dos Estasão a primeira preocupação dos brasileiros: a segudos-Membros.
rança pública. Esses três aspectos compostos cauNo resumo do elenco do art. 144, são cinco órsam o que se chama crise de segurança pública e legãos policiais, com as seguintes funções de polícia de
vam-me a essa honrosa posição de estar falando com
segurança pública: na União a Polícia Federal tem a
V. Exl!s.
função de polícia judiciária, de polícia administrativa Nesta circunstância há um clamor público, busestou evitando nomear aqui os artigos, para não perca-se uma reforma. E aqui tem de discutir se a reforder tempo -, de polícia administrativa rodoviária fedema deve ser estrutural ou funcional. Onde é que tem
ral, de polícia administrativa ferroviária federal. São
de se buscar a eficiência pela estrutura, pela função?
funções, portanto.
Essa é uma dúvida muito grande e é preciso fazer
uma distinção que, aliás, é técnico-jurídica também,
Nos Estados e no Distrito Federal há a Polícia
não é propriamente jurídica.
Civil com á função de polícia judiciária, a Polícia MiIiEntão, dividiria a problemática da reforma da setar com a função de polícia administrativa da ordem
pública. O mesmo dispositivo constitucional trata tamgurança pública em dois aspectos: estrutural e funciobém dos Corpos de Bombeiros Militares, aos quais innal dos órgãos da segurança pública.
cumbe a execução de atividades de defesa civil, além
A visão estruturalista diz que a eficiência que se
de outras atribuições infraconstitucionais compatívepretende passa, necessariamente, por uma redefiniis, entre as quais, e aqui implicitamente, de polícia adção dos órgãos constitucionais de segurança pública.
ministrativa de ordem pública, naqueles casos em
Portanto, essa é a premissa. Aceitá-Ia passa a ser
que houver necessidade também de preservação da
uma reforma estrutural. Se não a aceitar e se aceitar a
ordem pública, enquanto não tiver a polícia específioutra, pode-se até conjugar com essa, mas é preciso
ca, que é a Polícia Militar.
que a visão estruturalista fique bem clara. A visão esPois bem. Além disso há uma incumbência adtruturalista é a de que se resolver o problema estrutural de uma organização, resolve-se o problema de
ministrativa edilícia rural, especificamente voltada
para a prevenção de incêndios e outras catástrofes.
ação, de eficiência.
Então, seriam importantes programas referidos
Finalmente, o mesmo dispositivo 144 institui as
à organização: o número de órgãos, situação federatiGuardas Municipais que poderão ser constituídas por
lei de cada Município, com destinação específica de
va, distribuição de competências. A crítica que se faz
proteção de bens, serviços, instalações e, portanto,
é bem simples: a experiência, tanto a nacional como a
internacional, tem demonstrado que a mera disposisem missões com relação à ordem pública.
A situação conjuntural é simples. Há três aspecção dos órgãos das polícias não altera em nada os ditos a considerar. Primeiro, as dimensões globais, que
versos níveis de eficiência delas. Temos modelos de
assumem a segurança pública e, portanto, isso é um
polícia de diversos tipos: a canadense, a americana, a
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italiana, a francesa. Até posso discorrer aqui, mas em
outro momento, sobre cada uma delas para denunciar, perfeitamente, que não é a predisposição orgânica
dos órgãos que se resolve o problema - ter duas, três,
quatro polícias. A Itália tem quatro. Há países com
duas ou apenas uma. Enfim, não é por aí. Não é a discussão orgânica que resolve os problemas. Então, o
que falta? Uma boa funcionalidade. Portanto, vamos
passar às definições da problemática funcional.
Qual é a premissa da visão funcionalista? Que a
deficiência dos órgãos de segurança pública está Iigada à disfuncionalidade no sistema. O sistema não
responde às necessidades e às demandas. Seria necessário antes de pensar-se em reorganizar, levantar
e caracterizar essa disfuncionalidade. Como se caracteriza uma disfuncionalidade? Tecnicamente por
três lados. Primeiro o pessoal, saber se o recrutamento, a formação, o aperfeiçoamento, a reciclagem e a
motivação'" aqui incluo a remuneração - estão corretos, enfim, se há ali realmente uma profissão da segurança pública. Segundo o material, se os meios de comunicação, transporte, armamento, munição e equipamentos de base estão realmente disponíveis e
aprestados para aquela atuação. E aqui levamos muito em consideração toda a experiência das Forças
Armadas, desde o tempo da criação nos Estados maiores pelos prussianos. Tudo isso é organização material para dar maior eficiência possível ao aprestamento de qualquer força de segurança pública. Finalmente a doutrina. Sem isso a doutrina não funciona. A
melhor qualidade pessoal e a melhor qualidade material não funcionam sem doutrina, uma doutrina de
~peração, de emprego, de articulação sistêmica desses órgãos. O melhor homem com o melhor equipamento nada fará se não tiver.uma boa doutrina. Portanto, são três elementos, sendo que, no material, a
doutrina é fundamental para a compreensão do que
seja a atuação funcional da segurança pública.
Mas há uma crítica: soluções funcionais só dão
resultado quando há soluções orgânicas compatíveis
e coordenação. A coordenação supre as deficiências
das soluções orgânicas. Se há aqui um órgão mais
eficiente e um menos eficiente, ao coordená-los, os
resultados serão melhores do que a soma das partes.
É a sinergia. A sinergia da soma é potenciação dos
elementos de um sistema. São ensinamentos de
Berthelot, desde o começo do século. Não há segredo
algum nisso. É a soma, a potenciação de elementos.
Portanto, a interação coordenada entre esses
elementos é essencial. O que é coordenação? É a interação que se dá ou voluntariamente ou com fundamentos. Posso interagir com outras pessoas ou volun-
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tariamente ou coativamente. Posso interagir para buscar eficiência de um sistema também pela coação ou
pela vontade facultativa. A 'coordenação pode ser necessária ou facultativa. Hoje no Brasil praticamente só
existe a facultativa. Não existe a coordenação necessária. Vamos ver por quê. A colaboração não é facultativa, não é de todo facultativa. O art. 144, caput, diz
que, realmente, há uma responsabilidade de todos.
Portanto, há uma responsabilidade ainda não definida também do que ~eja essa co-responsabilidade de
todos na colaboraçao.
Articulação de competência. Na segurança pública haverá competências legislativas, administrativas, provocativas do Minisiério Público ou a sociedade, no caso da ação penal privada, subsidiária, e a
competência juridicional, que é repressão privativa do
Poder Judiciário.
Quais são os elementos sistêmicos? Por que
um sistema? O elemento acionador do sistema é o
porquê, é o in put. O "quem" dos sistemas são os sujeitos que atuam no sistema de coordenação; o
"como" é a doutrina de ação comum; "com o que" são
os meios de ação; "onde" é o local onde vai atuar;
"quando" é a oportunidade; e "o que" é o resultado
previsto da ação, é o out put do sistema.
Finalidades sistêmicas. Qual é o sentido de se
articular um sistema? É buscar, primeiro, a eficácia,
que é a aptidão para a produção de efeitos, e, segundo, a eficiência, que é a produção de efeitos otimizados, ou seja, os melhores efeitos possíveis com os
menores gastos, menores iJl puta possíveis. Então,
eficiência sistêmica é eficácia mais efetividade, eficácia mais o resultado a ser alcançado efetivamente, é
produção de efeitos com melhor aproveitamento possível dos meios disponíveis. Isso se obtém mediante
mecanismos legais de coordenação de ação. A aiiciência é portanto um produto da coordenação, que
deve ser buscado justamente para potenciar os órgãos do sistema.
A eficiência do sistema da cooperação exige a
pesquisa do "quem" e do "como". E do "como" é a resposta da doutrina desdobrada no "onde", no "como" e
no "quando" das operações de segurança pública.
É necessário fazer algumas considerações sobre eficiência, que afinal de contas entrou na Constituição Federal há pouco tempo, e temos de saber um
pouco sobre o sistema jurídico, o que está por trás da
eficiência. A origem é extrajudicial, o conceito não era
jurídico e tornou-se jurídico ao ser elevado, guinda.do
como princípio constitucional. Portanto ele passa ' ter
uma eficácia própria. Todos os princípios têm eficácia
própria estejam ou não na Constituição. Mtls. qs da
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Constituição passam a ter eficácias ainda positivas e
tência, porque é uma lei ordinária, pode-se criar um
uma dessas é realmente não admitir nada contra o
sistema de exercício da competência, que é muito imprincípio. Há necessidade de compreender-se o senportante, talvez seja mais importante, s, no centro
tido do princípio. Portanto, todo o sentido moderno em
disso tudo, uma doutrina de emprego, uma doutrina
que os princípios desempenham no Direito, além da
nacional da segurança pública, porque não há nada
fase do positivismo jurídico, dá-lhe objetividade casuna Constituição que impeça, senão ao contrário, que
ística, ou seja, torná-lo efetivos nos casos específirecomende a existência de uma doutrina nacional da
cos, aplicação conjunta com outros sistemas, e aí ensegurança pública.
Considerações complementares. As hipóteses
tra a técnica da ponderação, que os jornalistas conheno âmbito da União que têm esse risco, são hipóteses
cem muito bem, e temos dSi buscar as conseqOências, o dever juL1'dico do ?dr:ninistrador de alcançar mede unificação de Polícia Federal, de federalização da
Ihores resultados posslvels e portanto o menor custo
ordem pública, todas com graves problemas de constitucionalidade, não pela disposição dos órgãos, mas
gerencial e exter':lamente o melhor custo social.
É nesse sentido que a eficiência pode ser consipela violação do princípio federativo, no momento em
que esses órgãos estão dispostos a cumprir funções
derada como um Direito subjetivo público da cidadania, e é importante que assim o seja para que seja exique têm sentido federativo na ordem interna. Portangível dos Poderes Públicos.
to, estaríamos diante de várias hipóteses que não teTodo o sentido e necessidade de um projeto de
riam um prosseguimento constitucional, a meu ver.
fei estão em pauta paraiue seja possível cumprir o
Com relação ao âmbito dos Estados-Membros,
art. 144, § 7fl, combinad com o princípio da eficiênteríamos também problemas no momento em que ticia, isto é, buscar uma f rma sistêmica de atuação
véssemos fusões ou complementações ou alterações
da ordem existente. Teriam de ser feitas não por
das polícias existentes. Isso evitaria reformas orgânicas em profundidade, que talvez não sejam executaemendas, mas somente por mecanismos de revisão,
das a contento pelo Poder Executivo num momento
o que infelizTente não temos no Brasil. Quase todas
em que qualquer transição poderia ser danosa ao
as constituições européias têm mecanismo de reviprocesso já penoso de atendimento da segurança pú- _ são. Infelizmente, a nossa, que foi uma das últimas,
blica. Não seria prudente fazer alterações orgânicas,
de 1988, ficou com um mecanismo de revisão isolado,
perdido no espaço, e se esgotou a sua eficácia. Pormesmo porque a alteração orgânica (ininteligfvel), eu
tentei provar isso, não vale nada se não tiver junto
tanto, infelizmente, não temos outro mecanismo para
com uma alteração funcional profunda. Então, esse é
alterar uma Constituição analítica, como a que temos,
o primeiro ponto.
que não o trabalho de alterá-Ia no varejo. Não podeA lei constitucional prevista no art. 144, § 79., foi
mos alterá-Ia no atacado, temos de trabalhar no vareprevista há mais de dez anos e não existe. Portanto,
jo, com grande esforço, grande sacritrcio, grande pernão esgotamos as potencialidades do sistema atual.
da de tempo e, até mesmo, perda de força polftica,
porque há um desgaste muito grande para passar
Estivemos falando em organizar um sistema novo
sem esgotar as potencialidades do atual, o que não é
cada emenda constitucional isoladamente. Estamos
lógico! Temos de ~gotar as potencialidades do atual
trabalhando no varejo, estamos condenados a
para saber se esse sistema é bom ou não. É a mesma
fazê-lo, a não ser que tenhamos uma emenda que cricoisa de eu receber uma receita de um médico, em
ará a revisão constitucional, tal como têm as Constituque foi prescrito para tomar quatro remédios, mas
ições modernas da Europa e tal. E, realmente, isso
nos permitirá, aí sim, atacar um problema, em conjuntomo somente dois, depois eu digo que esse médico
to, da segurança pública orgânica e funcional.
é horrível.
Enq~anto não temos, só se pode ataca~ em âmbito
Por isso/ternos que esgotar a receita do legislafunClo~a.1 :. usando ple.~amente os mecanismos que a
dor constitucional de 1988. Essa receita está no art.
177, ql 3 diz que esses órgãos que estão no art. 154
ConstltUlçao de 1988 Ja colocou.
têm de estar dispostos de tal maneira que a sua coorPortanto, não podemos mais blasfemar contra a
denr ;ão seja necessária e se faça para melhorar a
escuridão antes de acender essa velinha que falta: o
eficiência do sistema. Portanto, a natureza da lei preart. 144, § 7º-.
vista é uma lei ordinária constitucional, desejavel-,
A recomendação final, Sr. Presidente, para termente deveria ser uma lei complementar que pudesminar - sei que o meu tempo já se esgotou -, é experimentar l;lS possibilidades ainda não desenvolvidas,
se alterar algumas coisas tamlléml- em termos c1l2.
~omrêtência, mas, já que não se pode alterar compepor ser opção mais rápida, menos 'traumática, mais
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lógica, mais barata e sem problemas de constitucionalidade. Portanto, sem a preocupação de, amanhã,
isso ser abortado através de uma ação direta de inconstitucionalidade.
Criar o sistema previsto na Constituição é, notadamente, criar uma doutrina de segurança pública
nacional e criar órgãos de coordenação. A lei pode
criar órgãos de coordenação, que são órgãos federais. Criar um fundo de segurança pública seria desejável para o custeio e aperfeiçoamento do pessoal e do
material. Portanto, aí teríamos atacado os três problemas: pessoal, material e da doutrina de emprego.
Seria necessário fazer até mesmo, e isso sim
valeria à pena, um upgrade da lei prevista no art. 144,
§ 79., transformada em lei complementar, porque, neste caso, daria mais amplitude ao Congresso Nacional
para tocar nos aspectos funcionais com maior profundidade, sem tocar em aspectos orgânicos e aspectos
de organização federativa.
A continuação e o aprofundamento dos estudos
' bl'
'd
'á I
.
- d
da organtzaçao_
a seg~rança pu ,Ica ~ena eseJ ve,
mesmo qu_e nao se flz~sse, pnm~lro, en~olvend~
ess~ relaçao c?m conceito f~deratlvo. Cr~lo que e
precIso avançar um pou~o mais nes~e sentido. Tenho
procurado alguma doutnna_ a r~spelto, e somos um
pouco escassos com relaçao a ISSO. Mas o aprofunda~ento em âmbito técnico també.m seria ~ dese~volvlm:nto de. m?delos: coleta de Informaç?es e Slmulaçoes, HOJe e posslvel fazer um sem-numero de
simulações sobre a orgânica e funcionalidade, colocando is~o no computado!, ~ sabe~ se vai ou não meIh~rar. Nao podemos mal~ Improvls~r a e~~a altura.
Nao podemos, em plena epoca da clbernetlca, estar
aqui disCu!i~do s~ colocarmos u~a, du~s, !r~s
quatro policias vai ,melhorar ou piorar. Nao e assIm
que se trabalha mais atual~ente. Te~os de,buscar, e
e~te Congr~sso te~ os, ":Ielos par~ ISSO, cnar mec~n~smos ~e ,slmulaça~ e!lc~entes, a fim de saber quais
sao as hlpoteses mais utels para serem trabalhadas.
Para apoio, desenvolver uma tecnologia de índices de segurança pública adequada para dar consistência operativa nacional ao princípio da eficiência.
Isso está no art. 37 da Constituição Federal, referindo-se ao caso do desenvolvimento de índices para os
contratos de gestão. É impossível fazer a verificação
da eficiência do contrato de gestão sem um desenvolvimento de indicadores de eficiência. Disso nós precisamos urgentemente, e criando um mecanismo nacional de segurança pública teremos de ter os índices e
os indicadores de eficiência.

?U
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Examinar a possibilidade de se exprimir numa
lei de coordenação essas linhas básicas da doutrina
nacional.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que é necessário, a esta altura, desmitificar as soluções orgânicas, que só nos vão levar a impasses muito grandes
e, talvez, prestigiar as soluções simples - não simplistas, ,mas simples, -:-' que. dizem respeito à eficiência
funcionai das policias eXistentes.
Era o que queria expor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Esta Presidência parabeniza o Dr. Diogo pela bela palestra apresentada nesta manhã na Câmara dos Deputados.
. Agradeço ~o expositor ":Iuito em razão n~o daquilo qu.e gostanamos de oU~lr ou do que ouvlmo~ e
que satlsf~z os nossos. anseiOS, em termos daquilo
que ~cred~tamos, ~as slmple~mente por ~o,s ter dad?
a s~tlsfaçao, Dr. DIO~O, de ouvI-lo falar na etlca constitucional. Isso que é Importante.
L b
. d
V. sa f I
't d
em ro, am a, que . - a ou a respel o o esgotamento do sistema que hoje está implantado no
País. Não é possível que de foroma pirotécnica queiramos mudar todo o sistema, da noite para o dia, de forma a alcançar êxito junto à sociedade, sabendo que a
prática dos delitos advém de muitas causas e que são
elas diversas, não me cabendo mencioná-Ias aqui.
Mas V. SI! enfatizou muito bem também que a
Polícia tem de se modernizar para poder trabalhar de
forma efetiva a fim de diminuir a criminalidade existente no nos~o País.
.
Dessa forma, fico agradecido pela sua participação. Concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto
Fraga Relator desta matéria.
~ SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA _ Dr. Diogo, inicialmente parabenizo V. SI! pela brilhante exposição, que será de grande importância para que
nós, na confecção do relatório, possamos nos valer
de alguns dados. Até peço a V. Sft que, se possível,
nos deixe uma ,cópia da sua exposição para que possamos, no momento da feitura do relatório, nos basear em alguns fatos.
No entanto, senti que V. Sª ficou muito no campo
infraconstitucional, enquanto esta Comissão está trabalhando no âmbito constitucional. Eu gostaria de saber o que poderia ser feito nesse âmbito.

O SR. DIOGO FIGUEIREDO MOREIRA NETO
- Sr. Deputado Alberto Fraga, realmente, ao tratar da
ordem pública, a Constituição tem aspectos da maior
transcendência constitucional. Um deles é o federati~
vo.
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Vejam V. ExAs que o art. 136 autoriza o Presi~
dente da República a ouvir o Conselho da República e
o Conselho de Defesa Nacional ao decretar o estado
de defesa. E o art. 137 o autoriza a ouvir o Conselho
da República e o Conselho de Defesa Nacional ao solicitar ao Congresso Nacional autorização para decre~
tar estado de sítio.
Esses são dois momentos excepcionais na vida
jurídica do País; dois momentos que foram considerados Pl?lo legislador constitucional, na sua excepcionaIidade, e todos com um aspecto ligado à ordem pública. Isso está mencionado no art. 136, claramente.
Logo, o assunto realmente não é apenas infraconstitucional. É constitucional.
E, assim sendo, essa ordem pública é um sistema que envolve o Congresso Nacional, o Presidente
da República e outros órgãos, além das Forças Armadas e dos Estados-Membros, Que são encarregados
da ordem pública.
Esse sistema está todo disciplinado em vários
dispositivos da Constituição Federal. Portanto, existe
um sistema federativo da ordem pública, que se vai
buscar em vários dispositivos, como o art. 21, V, o art.
90, o art. 136, o art. 144, aquele que se refere às Forças Armadas. Todos eles fazem, explícita ou implicita~
mente, menção à ordem pública. O implícito é expresso, também. Há duas maneiras de expressar uma coisa: implicitamente ou explicitamente. Ambos são expressos. Portanto, a Constituição expressa a ordem
pública dentro de um sistema federativo.
Então, qual é o problema, Sr. Deputado, que eu
vejo no tratamento orgânico da ordem pública? É alterar o si~terna federativo naquele particular.
Vamos ao exemplo: num certo momento, a ordem pública é rompida em um Estado "1:', e no entender do Presidente da República aquela ruptura pode
~usar um problema nacional. Então, ele vai pedir a
intervenção no Estado "1:' para reconduzir a ordem
púclica ao seu canal normal.
~ Essa decisão, uma decisão política composta,
poi nesse caso o Presidente da República e o Congre sP Nacional co-participam dela, é uma decisão
fed rativa da maior importância, porque naquele mome o há uma suspensão de vários aspectos operativos c10 princfpio da Federação. Então, não se pode tocar nesse sistema da ordem pública sl!lm uma imensa
aten~o a esses aspectos federativos. Sob pena de
quê? be uma ação direta de inconstitucionalidade tornar inútil todo um trabalho feito com seriedade e, às
vezes, até isso que está sendo implementado, causando, portanto, até perda de recursos da ~ociedade
numa implementação que vai ser abortada. Então, Sr.

~
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Deputado - e aí eu agradeço a oportunidade de ap~
fundar mais esses aspectos constitucionais -, o cui~
dado com a segurança pública, com a ordem pública,
não é apenas para melhorar os aspectos infraconsti~
tucionais, o que é possível fazer, mas para ter o cuidado detalhista de não sermos mais eficientes do que
poderíamos ser no seguinte sentido: imprimir uma eficiência teórica que estaria em desacordo çom o limite
de ação do Parlamento, do Congresso Nacional com
relação à ordem pública. Isso está bem claro no art.
60, § 4!l, inciso I, que é o princípio federativo. Se Iigarmos o princípio federativo a essa estrutura da ordem
e da segurança públicas, veremos que o assunto é
muito mais delicado do que pode parecer à primeira
vista.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) . Dr. Diogo, em relação à participação do Presidente
com o Congresso Nacional, V. S' daria o exemplo
como uma grande convulsão, de forma que nem a Polícia Militar, com todo o seu aparato, conseguisse debelar? Seria, assim, a convocação do Congresso Nacional para decidir com o Presidente da República sobre a chamada das Forças Armadas para debelarem
essa convulsão social?
O SR. DIOGO FIGUEIREDO MOREIRA NETO
- Sr. Presidente, há aí a hipótese do art. 137. Na hip6tese do art. 137, o estado de defesa já foi declarado e,
caracteristicamente, para resolver um problema de
ordem pública. Ainda assim, ele não é debelado. E o
art. 137 deixa implícito que não foi resolvido o problema da ordem pública. O Presidente vai ao Congresso
Nacional e pede a intervenção para solucionar os problemas da ordem pública e vai dizer que está solucionando, porque se esgotaram os meios de aquele
Estado-membro impor a ordem no ~eu. território. E aí
passa a ser assunto não de ordem publica, mas de ordem interna. H~ u~ upgrade. Não é ~ais um problema de ordem publica, mas de ordem mterna.
E pode até ser um problema de ordem externa
se houver infiltrações, terrorismo, tráfico ou o que
quer que seja: Nesse caso, o problema pode ficar até
um pouco mais complicado.
Mas essa passagem não é técnica - volto a dizer -, não é uma passagem que possa ser a doutrina,
fixando-se parâmetros, dizendo-se quando é que termina a ordem plÍblica e quando começa a ordem interna. Trata-se de uma passagem polftica, porque depende da provocação do Presidente da República e
da anuência, da autorização do Cqngresso Nacional
como um todo. Daí vem o fato de esse sistema estar
extremamente federalizado. Na hora em que nós mexermos na estrutura orgânica que hoje integra a or-
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dem pública, as Polícias Militares nos Estados, estaremos tirando dessas Polícias também aquela filiação
constitucional às Forças Armadas, porque, naquele
momento, com a decisão do Congresso Nacional, o
Presidente da República inicia a intervenção, e as Polícias Militares se tornam órgãos auxiliares das Forças Armadas encarregadas da guarda territorial. Portanto, é um sistema federativo montado que não pode
ser alterado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Excelente. Tenho certeza de que todos aqui entenderam, e nós temos lido nos jornais a participação do
Presidente do Senado e da Governadora do Maranhão, solicitando as Forças Armadas às ruas. Quer
dizer, está errado, porque não há nenhuma solicitação do Presidente da República para, juntamente
com o Congresso, tomar essa decisão. Na verdade, é
uma decisão política, mas a chamada tem de ser feita
por meio de um incidente grave correto?
,
c:> SR. DIOG? FIGUEI~E~O M?REI~A N~!O
- Perfeito, Sr. Presidente. Pnmelro, ha um Impeditivo
constitucional de utilização das Forças Armadas justamente com base na Constituição. Mas há um impeditivo muito mais sério: o doutrinário. A doutrina de
emprego de forças das Forças Armadas é totalmente
diferente da doutrina de emprego de forças das polícias. V. Exlls podem acompanhar isso nos Carabineris
italianos, na Gendarmerla nacional francesa, na Guarda Civil espanhola. Em todas elas, eu tive oportunidade de conhecê-Ias, as doutrinas de emprego são
totalmente diferentes. Os Carabineris formam uma
parte do Exército italiano, mas totalmente distinta. A
uma certa altura a formação do homem já se desvincuia porque a formação da doutrina de emprego da
forç~ policial não pode ser a da destruição, e a formação da doutrina de emprego da força militar é a da
destruição. Então, podemos imaginar que os nossos
filhos os nossos netos os nossos sobrinhos sejam
,
,.
.,
convocados para o serviço militar e expostos a uma
~
.
. .
,
açao .junto ao crime org~~IZ~do sem dO~lnar uma
doutn~a ~e empr~go poliCiai. EI~s estana~ sendo
vuJneravel~~ poderiam ser assassinados. Nao podemos permitir que as Forças Armadas, que têm uma
destinação constitucional - como o Sr. Presidente
lembrou há pouco -, possam ser desvirtuadas para
uma ação que vai enlutar a família brasileira, !porque
os jovens não vão fazer o serviço militar para morrer
nos becos das favelas em operações de doutrinas de
emprego diferentes daquelas às quais-eles foram preparados e devem ser preparados.
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Portanto, há uma anomalia total nesta idéia
que, a meu ver, não é compatível nem com a Constituição, nem com a técnica, nem com o bom senso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Deputado Alberto Fraga.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Estou
muito satisfeito. Eu já possuía o convencimento de
que a sua explanação ia nos trazer esse tipo de ponderação.
Para finalizar a minha parte, gostaria que V. Sª,
em breves palavras, anunciasse se é favorável ou não
à.desmi~t~~iZ~Ção e à unificação da~ polícias ~staduais. V. S- ja disse, na sua explanaçao, que eVldente~ente n~o será um~ unificação ~ue vai trazer melho:
nas ~o sistema, pOIS o mod,elo e bo~, ,e~ acho, e e
precIso mudar ~Iguns concelt?s dou~nn~nos para ver
se realmente o modelo que ai está e rUim.

O SR. DIOGO F~GUEIREDO MORE.I~A ,NE~O

- Va.r':l0s ~oloc~r os dOIs probl~~as. Desm,llIta~lza9ao
e umflcaçao. Sao problemas distintos. O pnmelro e de
doutrina de emprego. Como vou empregar uma força
policial apenas para policiamento ostensivo das vias
públicas? Nesse caso, rigorosamente, não precisaria
de uma polícia militarizada. Uma ,guarda faria isso.
Acontece que a Polícia Militar não existe apenas para
isso. Não é apenas o policiamento ostensivo das vias
públicas. É um sistema de segurança que pode envolver ações de vários níveis, de várias complexidades,
e até ações combinadas. Portanto, ela tem de ter uma
doutrina de emprego que seja extremamente rápida e
voltada para resultados que não permita ao indivíduo
vacilar, titubear, e somente a formação militarizada
conduz a isso.
A polícia civil espanhola é uma das mais militarizadas que conheço, para não falar da polícia de
Nova lor~ue, que tod,o.dia tem uma ordem unida. ,Vemos no ,cinema a poliCia de Nov~ ,Ior~ue bem ve:stlda,
com trajes qu~ ,ne,:" parecem mll!~nZadOs e sao ex:
trema~ente mllltanzados. ~or que, Porqu~ certas or
dens so podem ser comUnicadas e cumpridas com a
'I d t d
d
'd
' ,
rapl ez necessana, sem vacl ar, en ro e uma outrina de ação imediata, dentro de um sistema militar. E
por outro lado é o que dá garantia ao indivíduo que
cumpre a ordem, mas não vai ter a responsabilidade
da ordem. Portanto esse escalonamento, milenarmente, tem-se dem~nstrado eficiente. Alterar isso e
fazer uma experiência de uma polícia com os laços hierárquicos e disciplinares mais soltos, mais lassos,
seria uma experiência. que estaríamos fazendo. A polícia judiciária não pode atuar dessa forma, mas a polícia das ruas ainda pode atuar assim. Mas já pensaram a polícia de choque atuando dessa maneira, sem
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uma disciplina, cada um para um lado, sem uma ordem prévia! A experiência milenar do que seja a aglutinação militar para atuações em força é a garantia do
cidadão. A garantia do cidadão é que a força só é aplicada no seu máximo dentro de uma estrutura de ex~
trema responsabilidade dos seus membros: a estrutu~
ra militar. Equivocadamente pensar que a estrutura
militar é alguma coisa que pode ser contra o interesse
da cidadania é o equívoco de quem não conhece a
história pelo menos porque todo o desenvolvimento
da sistema de responsabilização interna do aparato
militar é exatamente para dar responsabilidade ao comandante, portanto a possibilidade da responsabilização de quem determinou a operação ou a ação.
Não somente sob o campo da eficiência, da força,
como no da segurança da operação é necessário
manter o aspecto militar.
Agora, quanto ao aspecto da unificação, nada
impede que seja feita, o que impede é a Constituição.
Aí seria necessário não uma emenda constitucional,
alterando o art. 144, mas, como foi muito bem lembra~
do pelo ilustre Deputado, o assunto é de uma transcendência constitucional muito maior. O assunto envolve a Federação e o desenho federativo que se escolheu, porque todos esses dispositivos, que mencionei há pouco, estão envolvidos no sistema da ordem
pública da segurança pública. Portanto, não se pode
alterar uma peça do sistema sem tirar do Estado incumbências e competências que lhe são próprias. Eu
posso alterar o sistema se, de alguma maneira, dar ou
tirar do Estado. Se não vai dar, nem tirar, então, mantêm. É o que estou propondo! Vamos aperfeiçoar o
que existe, antes de tentarmos alterar, porque alteração por via de emenda seria - a meu ver - inconstitucional nesse campo. Só uma alteração por via de revisão. E aí precisaria que o Congresso Nacional, primeiro, aceitasse o novo instituto para depois pensarmos
em unificação das polícias nos termos em que esta-

é que aqueles que estão imbuídos de autoridade normalmente não usam muita sensatez.
Bem, V.Sa. abordou sobre a questão de conceitos e da funcionalidade, tocou num ponto interessante dentro desse bojo de segurança pública: a questão
da prevenção, repreensão e a participação do Poder
Judiciário. Dentro da questão de prevenção, acho que
é mais interessante - já está provado isso - investirmos em prevenção, por ser mais barato, do que depois investirmos na repressão, que na maioria dos casos acaba puxando a questão judiciária.
Dentro dessa questão da prevenção, temos
programas _ inclusive aqui em Brasília - como Esporte à Meia-Noite, Picasso não Pichava, que ocupam jovens no horário compreendido entre meia-noite e
duas horas da madrugada. Contamos com o exemplo
de Planaltina, onde havia muitas gangues, brigas e
mortes entre menores. Hoje, a estatística demonstra
que a criminalidade praticada na faixa etária dos 12
aos 20 anos caiu em 79%, porque se investiu num
programa muito simples: colocar o jovem praticando
esporte no horário compreendido entre meia-noite e
duas da manhã, com proteção policial. Aquele policial
que nesse horário estaria correndo atrás desses menores, dessas gangues, está dando proteção, enquanto eles estão nas quadras de esporte jogando futebol, peteca, dama, xadrez, etc. Então, hoje, gasta-se um efetivo bem menor, vinte policiais, para aglomerar um conjunto de trezentos jovens. Dessa maneira, faz-se a prevenção, não há nenhum tipo de incidente, às duas horas da manhã o jovem está cansado, gastou suas energias, vai embora para casa, não
cometeu nenhum crime, estava praticando esportes,
não usou drogas, não estava andando em grupos fazendo baderna e cometendo pequenos delitos. Tivemos a satisfação de ver que o índice de criminalidade
nessa faixa etária caiu em 79%.
A mesma coisa ocorreu com o projeto Picasso

mos pensando.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Deputado Alberto Fraga. (Pausa.)
Estando satisfeito o Deputado Alberto Fraga,
passo a palavra ao Deputado Jorge Pinheiro.
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr. Expositor, Dr. Diogo Figueiredo Moreira, procurador aposentado do Estado do
Rio de Janeiro, quero parabenizá-lo pelas ponderações sensatas e bem centradas. Acompanhei com
bastante atenção a explanação de V.Sa. que traz realmente experiência e sensatez. Hoje o que se observa

não Pichava. As gangues de pichadores estão canalizando suas energias para aprender arte. Essa é uma
parceria da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal com as Administrações. É um projeto muito barato. Professores de arte da própria polícia estão
cumprindo seu horário exercendo essa função. Há
uma participação de empresários que fornecem o
lanche para os menores. Às duas horas da manhã,
um ônibus da Administração leva~os para casa. Temos lá duzentos e cinqüenta ex-pichadores que, agora, estão praticando arte. Inclusive os dez melhores
trabalhos serão levados para a Itália, já com a garantia de uma exposição.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Peço licença ao nobre Deputado Jorge Pinheiro para
informar que a Ordem do Dia já se iniciou.
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Quero saber o que V.Sa. pensa sobre a prevenção.
E mais: há uma questão elementar. O Governo
Federal atentou para uma questão lógica, básica,
mas que normalmente é esquecida: iluminação pública. O que acontece hoje? Estatisticamente está provado que os maiores índices de criminalidade acontecem nos lugares menos iluminados. Esse é um fato
lógico, simples. Hoje, o Governo atentou para esse
fato. Então, o Ministério de Minas e Energia vai voltar
todo o seu potencial - essa é uma determinação do
Presidente da República - para investir em i1uminação pública, porque evidentemente os locais menos
iluminados são uma camuflagem natural para o bandido, o traficante. Em Brasília podemos ver que os 10cais onde há o maior índice de criminalidade são os
menos iluminados. Recentemente, fizemos uma pesquisa em quatro cidades-satélites e as pessoas reclamam da segurança pública e dizem: "Nós temos problemas em tal e tal quadra que não são iluminadas,
são perigosas para os nossos jovens que voltam do
colégio nesse horário, o trabalhador que precisa transitar nesse horário, aquele que sai mais cedo para o
trabalho, e os assaltos, roubos e violências acontecem exatamente nos locais mal iluminados." Essa é
uma questão simples, básica: investir em iluminação
pública. E o Governo Federal atentou para o fato e
será investido, a partir do próximo mês, parte dos recursos do Ministério de Minas e Energia na i1uminação pública dos locais com maior incidência de violência.
Muito obrigado.
O SR. DIOGO FIGUEIREDO MOREIRA NETO
- Primeiramente, nobr~ Deputado, agradeço pelos
subsídios interessantíssimos que estão, de uma certa
forma, de acordo com o que penso e com o que expus
modestamente nesta Comissão.
Vejam V.Exas. que para se obter efeitos na segurança pública não é preciso apenas uma coordenação de ações típicas de polícia. Várias outras ações
podem ser coordenadas com grande eficiência, como
essas no campo esportivo, lúdico e tantas outras.
Isso mostra que o art. 144, § 7º, que prevê uma
lei que nos está devendo o Congresso Nacional, data
venia, que discipline a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública,
não apenas inclui os responsáveis diretos, operativos, mas, como bem disse o nobre Deputado, outras
entidades que podem colaborár e cooperar eficiente-
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mente. Há duas maneiras de coordenar: a coordenação por cooperação, que se,dá entre entes públicos; e
por colaboração, que se dá entre entes públicos e privados. A Constituição em seu art. 144, caput, diz que
há um dever das pessoas de apoiar. Portanto, a colaboração está prevista. Falta o nível infraconstitucional
que defina quais são esses campos, essas formas,
para que essas experiências não fiquem isoladas,
para que a experiência de um pequeno Município, de
um Estado, do Distrito Federal seja difundida de forma sistêmica. A vantagem de se obter um órgão si~têmico de segurança pública é que essas experiências
de grande valor, que reduzem em 79% a incidência da
criminalidade, possam ser multiplicadas e levadas às
demais.
Há instrumentos modernos, mas o Brasil ainda
está engatinhando. Um deles é o acordo de programas. Nele, órgãos públicos e privados podem se juntar, com grande flexibilidade, para obter resultados de
colaboração eficientíssimos. Esses acordos são extremamente utilizados hoje na Europa, principalmente dentro das atividades da Comunidade Européia.
Aqui, ainda estamos engatinhando, contamos apenas
com consórcios, convênios. Ainda não' sabemos no
que consiste o acordo de programas, não sabemos
quais os outros tipo de atuação coletiva da administração pública. No entanto, são essas as formas que o
futuro nos oferece para uma administração consensual e menos coercitiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) O D~putado Jorge Pinheiro está satisfeito?
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra,
agradeço ao Dr. Diogo Figueiredo Moreira Neto, Procurador do Estado do Rio de Janeiro, hoje aposentado merecidamente, e aos Srs. Parlamentares e demais convidados a presença.
Está encerrada a reunião.
Ata da 241 Reunião Realizada
em 13 de Junho de 2000
Aos treze dias do mês de junho de dois mil, às
quinze horas e vinte minutos, no plenário número
quatorze, do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Deputado Aldir Cabral, Presidente, a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda fi.
Constituição nº 151-A, de 1995, do Sr. Gonzaga Patriota e outros, que "altera a redação do inciso 11 do art.
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37 e do parágrafo 7 do art. 144 da Constituição Federal", e apensadas. Compareceram os Deputados
Alberto Fraga, Aldir Cabral, Ayrton Xerê4 e Eurípedes
Miranda, Titulares; Fernando Marroni, IIdefonço Cordeiro, Jair Bolsonaro e Wellington Dias, Suplentes.
Deixaram de comparecer os Srs. Deputados Abelardo L~pion, Arnaldo F~ria de Sá, Cabo Júlio, Coron~1
G.arcla, Edmar Mor~lra, G,e.raldo Magela, G~rvá~lo
Silva, Gonzaga Patnota, Heho Costa, Jorge Pinheiro,
José Dirceu, José Thomaz Nonõ, Laura Carneiro, Lavoisier Maia, lr-ino Rossi, Luiz Antonio Fleury, Marcelo
Barbieri, Marcos Rolim, Marcus Vicente, Moroni Torgan, Nair Xavier Lobo, Nelson Pellegrino, Paulo Feijó,
Pedro Corrêa, Wilson Braga e Zulaiê Cobra. Ata - O
Deputado Jair Bolsonaro solicitou dispensa da leitura
da Ata da 2311 reunião, cujas cópias haviam sido distribuídas antecipadamente. Em discussão e votação, a
ata foi aprovada, sem restrições. Ordem do Dia - Audiência Pública com o Coronel Jorge da Silva, Coordenador de Segurança, Justiça, Defesa Civil e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro. Após serem informadas as regras a serem observadas na Audiência, o
Sr. Presidente passou a palavra ao convidado, encerrada a exposição o convidado foi interpelado pelos
Deputados Jair Bolsonaro e Alberto Fraga. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença do convidado e encerrou a reunião às dezesseis horas e dezessete minutos. E, para constar, eu, Heloisa Pedrosa Diniz, Secretária, lavrei a presente Ata,
que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados, juntamente com as
notas taquigráficas da Reunião. - Deputado Aldir Cabral, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Declaro abertos os trabalhos da 24ª reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta de Emenda à Constituição nº 151-A, de 1995, e
apensadas.
Devido à distribuição antecipada de cópias da
ata da 2311 reunião a todos os membros presentes, indago da necessidade de sua leitura.
O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO - Sr.
Presidente, peço dispensa da leitura da ata.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Dispensada a leitura da ata.
Em discussão a ata.
Em votação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam
como estão. (Pausa.)
A ata está aprovada.
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A audiência pública de hoje será destinada a ouvirmos o Cel. Jorge da Silva, Coordenador de Segurança, Justiça, Defesa Civil e Cidadania do Estado do
Rio de Janeiro, professor da UERJ, na cadeira de Criminologia e Segurança Pública, professor da Universidade Federal Fluminense e cientista social.
Concedo a palavra ao Cel. Jorge da Silva, que
disporá de vinte minutos para a exposição, podendo
ser prorrogado o prazo se necessário para a explanação.
'
O SR. JORGE DA SILVA - Nobre Deputado
Aldir Cabral, caro Deputado Fraga, Srs. Deputados,
minhas senhoras e meus senhores, antes de mais
nada, gostaria de agradecer a esta Comissão a oportunidade que me proporciona de p~der me pronunciar
sobre assunto tão palpitante e tão importante.
Diante dos fatos e da expectativa geral, tive de
modificar um pouco o rumo da minha exposição, para
que possa contribuir mais. Era minha intenção falar
sobre a coordenadoria que represento e sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos no Rio de Janeiro. Farei uma breve exposição sobre isso e depois falarei sobre algo que talvez seja de maior interesse
dos senhores.
No Rio de Janeiro, há a Secretaria de Segurança e também as coordenadorias setoriais, que auxiliam os secretários e assessoram o Governador na implementação de polítioas de investimentos setoriais
em projetos especiais. Ligada ao gabinete do Governador, minha função é operar em conjunto com as Secretarias de Segurança, Justiça, Defesa Civil e
Assuntos de Cidadania.
Há de se ressaltar os projetos das delegacias
especiais. O Cel. Josias esteve aqui em reunião realizada anteriormente e falou sobre as delegacias legais. A idéia é de que as delegacias não mais sejam depósitos de presos' e de pessoas sem eira nem beira,
mas um lugar ao qual as pessoas se dirijam para buscar cidadania e onde os policiais também tenham
condições efetivas de reprimir a criminalidade dentro
da lei e com o rigor necessário. Ou seja, trata-se de
uma via de mão dupla. A delegacia não seria apenas
aquele lugar de repressão e ç1e depósito de presos,
mas também um lugar onde as pessoas possam buscar seus direitos.
Como todos sabemos, no Brasil é muito comum
as pessoas não comparecerem-à-delegacia-para se
queixar de roubos ou agressões, simplesmente porque não acham que a polícia fará algo, já que a polícia
está sempre pronta para reagir a fatos localizados e
momentâneos.
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Existem também as áreas integradas de segurança. Diante do impedimento constitucional para que
as polícias sejam unificadas, há um esforço, no Rio de
Janeiro, de integrar as ações. Como? Integrando os
comandos, isto é, a área geográfica do Estado foi dividida em áreas de segurança, e, em cada área, temos
um conjunto de comandantes e delegados entrosados com a própria comunidade, para conduzir as
questões ligadas à segurança.
Outra política que estamos tentando desenvolver lá é a integração das ações desse sistema, porque no Brasil como um todo, talvez fruto da nossa história, a expressão "segurança pública" se confunde
com a palavra "polícia". Quando se fala em segurança
pública, é muito comum que as pessoas pensem na
Polícia e, depois, estendam a concepção às Forças
Armadas. Essas pessoas se esquecem de que há outros setores envolvidos em segurança. Não sei se
V.Exas. já perceberam que, nessas questões sobre
segurança pública, ninguém fala sobre a Justiça Criminai, sobre o papel do Judiciário. É aquela velha
queixa dos policiais de que fazem o trabalho, mas a lei
é muito leniente, às vezes não há rigor por parte do
Judiciário, e as prisões estão caindo aos pedaços - e
vemos presos fugindo com freqüência. Então, não se
nota uma preocupação com um sistema de justiça e
segurança pública.
Nós fomos habituados a entender segurança
pública como sinônimo de Polícia. E, pasmem os senhores, a própria Constituição de 1988 incorreu nesse erro, na minha opinião. Por quê? Não havia um capítulo da segurança pública nas Constituições anteriores. A única referência que havia a qualquer tipo de
atividade policial era uma referência às polícias militares, mas por outra razão. As polícias militares eram
tratadas como forças auxiliares e reserva do exército,
para efeito do emprego daquela força. Essa era a razão de haver uma referência na Constituição às polícias militares. Criou-se um capítulo da segurança pública, e esse capítulo se resumiu a um rol de organismos policiais. Então, definitivamente, os Constituintes
cristalizaram a idéia de que segurança pública é sinônimo de Polícia.
Ainda há pouco, eu estava dando uma entrevista, dizendo que é preciso uma mobilização nacional
contra a violência. Caso contrário, nós ficaremos em
uma Comissão como esta discl:Jtindo se devemos ter
uma ou duas polícias e a quem ela deve ser subordinada, se a este ou àquele. Mas a pergunta é a seguinte: esta é uma questão relevante, diante da violência
que estamos sofrendo? Esta é a questão primordial,
sendo que não temos condições de sair às ruas e te-
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mos medo de mandar nossos filhos para a escola?
Qua~do chegamos na sexta-feira ou no sábado, eu,

como pai, fico apavorado, pensando em como vou deixar um filho ou uma filha sair para chegar às 2h ou 3h
da manhã. Há um pavor que se abate sobre nós, ninguém consegue dormir. E essa questão se resolve
por saber se teremos uma ou duas polícias e quem
vai ou não mandar nela ou nelas?
Acho que temos perdido muito tempo. Eu mesmo já estive nesta Casa, nesta Comissão, depondo,
fazendo uma exposição a pedido do Deputado Hélio
Bicudo, e eu mostrava que esta não é, na minha opinião, a questão mais importante. O mais importante é
sabermos como entra tanta cocaína no Brasil. E, pior
ainda, não sei se os senhores já observaram - vou
chamar a atenção dos senhores para um fato -, a cocaína é normalmente apreendida no Brasil quando
está saindo do País. Já prestaram atenção nisso?
Toda a estrutura é montada para que a cocaína não
saia daqui para ir para a Europa ou para os Estados
Unidos. Nós ficamos trabalhando nesse contexto de
forma até mesmo servil.
O nosso interesse principal tem de ser a nossa
juventude. O nosso trabalho não é fazer com que a
droga não chegue à Europa ou aos Estados Unidos.
Ou será que o nosso dever é esse? Por que tanto orgulho com as apreensões de cocaína, quando a droga está saindo, e não quando está entrando? Temos
de mudar o foco. Temos de ter uma preocupação muito grande com as toneladas de drogas que entram no
Brasil. E como vamos fazer isso? Alega-se que as
Forças Armadas não são polícia, e a Polícia Federal
tem um efetivo reduzido. Tudo bem, mas deixa de ser
um problema federal? Continua sendo um problema
do Governo Feder!3-1. Aliás, não digo nem que seja só
do Governo Federal, mas sim de união nacional. Esse
é um problema nosso. Caso contrário, vamos deixar
as porteiras abertas e deixar que os nossos policiais e
a nossa população fiquem se matando.
Com que armas estamos nos matando no Rio
de Janeiro e em São Paulo, principalmente os traficantes dos morros no Rio de Janeiro? Os traficantes
estão lá com fuzis AR-15, provenientes dos Estados
Unidos, com fuzis europeus, e a Polícia também, então está tudo certo. Vamos ficar nos matando, porque
incorporamos um modelo de luta que inclui a matança.
Portanto, entendo que, no momento, em vez de
ficarmos discutindo unificação de polícias, podíamos
partir para a discussão sobre alguns desses temas
que citei neste momento. E isso não quer dizer que'eu
não ache importante essa discussão, Deputado Aldir
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Cabral, caros Deputados, porque, realmente, é muito
desperdício de energia ficarmos com duas polícias
brigando uma com a outra.
Mas, num momento em que o Presidente da República diz que vai lançar um plano de segurança pública, em que pessoas - e fico muito preocupado com
isso - estão pedindo Forças Armadas nas ruas, será
que vamos, mais uma vez, tentar resolver esta questão grave da violência simplesmente com essa visão
de que segurança é polfcia? Vamos dotar a Polícia de
equipamentos, colocar nas ruas uma Polícia numerosa, treinada, fortemente equipada, armada, tudo muito bem. Aí eu pergunto: alguém já pensou se, na hipátese de operarmos em nossas cidades com uma Polícia nesses moldes, alguém teria a coragem de dizer
que a violência em nossas cidades iria diminuir? Ou
seja, será que ter mais ou menos violência é uma
mera questão de ter ou não ter Polícia, de ter mais ou
menos policiais na rua, se a Polícia é qualificada ou
não? É claro que esse é um fator importante, mas o
que tenho observado é que temos simplificado essa
questão grave debitando os problemas somente à
Polícia.
'
Agora mesmo, aconteceu um fato grave no Rio
de Janeiro. Ninguém parou para pensar no trabalho
daqueles homens que ficaram lá, arriscando suas vidas. Ninguém pensou no que é para os policiais e
para as vítimas viver todo aquele drama. 5ó quem já
passou por aquilo sabe o risco de estar ali em defesa
da sociedade. De repente, estamos assistindo a quê?
À execração pública, porque possivelmente tenha
ocorrido um erro. Quem não erra em suas profissões?
Mesmo que tenha havido um erro, por que a execração pública dos policiais e da Polícia?
Como a sociedade quer uma Polícia que lhe dê
respaldo se essa mesma sociedade está sempre
pronta a execrar a Polfcia? Isso não constrói. A Polícia
precisa ser apoiada no que tem de bom. E não podemos ficar sempre pinçando os fatos que, com razão
ou não, possam apontar para os aspectos negativos e
querer generalizar, dizendo que toda a Polícia é despreparada. v'Exas. já pararam para pensar no que
acontecerá em uma situação semelhante no futuro,
diante de tamanho achincalhe, de ta"!anho desrespeito à instituição? Vejam bem, eu disse tamanho desrespeito. Como ficam os integrantes dessas corporações no Brasil inteiro, Polrcia militar, Polícia civil, Polícia Federal? Como poderemos trabalhar com policiais
acuados, com medo? Também não estou dizendo
que devamos trabalhar com policiais truculentos, que
não respeitem as pessoas. Temos de encontrar o
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ponto de equilíbrio. Agora, o ponto de equilíbrio não
se atinge com execração pública.
Eu trouxe aqui um livro que publiquei em 1990 está em terceira edição, pela Editora Forense - e vou
entregá-lo ao Deputado Aldir Cabral, Presidente da
Comissão. Alguns companheiros que estou vendo
aqui, como o Espírito Santo, da Polícia militar, conhecem esse livro. Nele está alinhavado tudo o que estou
falando aqui, a questão das alternativas ao sistema
po.licial, a questão da violência, etc. Então, vou passar
o hvr? p~ra o Deputado e vou P?ssar, também, para ~
Comlssao um !~xto que ~roduzl para um evento reahzado em B~slha, patrocma?o pelo Centro de_Estudo
e Desenvol~lmento ~e 5~ntlago, pela Fundaçao Ford
e pelo MOVimento Viva RIO.
Eu estou na reserva da Polícia militar desde
1995, e o text? !oi escrito em 1998. Então, fui convidado pa~ p~rtlclpa~ do evento e apresentar o texto
como Cientista social. O texto, ~a verdade, nada !e~ a
ver com o moment? atual. A mmha palavra, aquI, na?
é uma palavra deshgad~ de um gov~rno. Eu faço mUlto esforço para ter mUita autonomia, mas a grande
verdade é que sou um elemento orgânico, hoje, de
um governo.
O texto tem como título "Para uma reforma da
segurança pública, direitos humanos e ideologia dos
algozes vrtimas". Quem são os algozes vítimas? Os
algozes vítimas são os policiais. Ainda há pouco, um
jornalista me perguntava: "Coronel, o senhor não
acha que tinham que ter resolvido aquilo também antes? O próprio Presidente da República disse que demoraram muito". Eu respondi: "Pois é, mas nós somos
assim. Esta é a característica da nossa sociedade".
Se, naquela ação do Rio de Janeiro, a Polícia tivesse usado um atirador de escol- e ela tem atiradores competentes para fazer isso e poderia ter usado,
pelo menos é o que eu penso, embora eu não estivesse lá -, as mesmas perguntas surgiriam: Por que não
esperou mais? Por que não negociou? As mesmas
pessoas que estão agora criticando porque a Polícia
demorou estariam criticando porque a Polícia não esperou e não esgotou a negociação, caso a Polícia tivesse atirado antes. É assim que somos. Por quê?
Porque queremos sempre execrar as aytoridades, estar sempre do lado do contra e com isso favorecemos
os criminosos, a criminalidade.
Quero, no entanto, frisar aqui que não estou dizendo que não tenhamos sérios problemas relacionados à truculência policial no Brasil. Esta é uma questão que temos de enfrentar também, mas não podemos generalizar e acuar as instituições dessa forma,
impedindo-as de atuar.

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Esse texto a que me referi mostra de que forma
os policiais - individualmente e como grupo - e seus
familiares são vitimizados pelos bandidos e pelos manipuladores do poder. Então, quero deixar o texto aqui
porque nele há propostas mais concretas, propostas
do cientista soc,ial, e não propriamente do coronel
que, eventualmente, é o Coordenador de Segurança
e Justiça do Estado.
Tudo isso que está acontecendo agora é uma
coincidência muito grande. Como não acredito muito
em coincidências, porque acho que somos regidos
por forças que não compreendemos, quando as cõisas para mim parecem coincidências, fico logo desconfiado de que não o são.
No final do ano passado, recebi um convite da
Câmara Americana de Comércio, em São Paulo, que,
em seu aniversário de oitenta anos, estava publicando fascículos na revista UpDate sobre diversos temas
e escolheu-me, por que razão não sei, para escrever
sobre o tema violência. Eu escrevi esse artigo no início do ano, e ele foi publicado em maio, há cerca de
duas semanas. O artigo foi repu~licado no jornal O
Estado de S. Paulo. Vou entrega-lo também à Comissão, porque há muito aproveitamento político nisso que está acontecendo ultimamente
t. I
t
.
Nao sei se as pessoas es ao, rea men e, querendo resolver a questão da violência ou se estão
querendo pegar um gancho para tirar uma casquinha
eleitoral desse episódio. Essa é outra questão também muito importante. Então deixo mais esse artigo
para a Comissão, pedindo ao Deputado Aldir Cabral
que depois, se alguém mais tiver interesse, reproduza-o.
Eu já estou quase com o tempo esgotado e vou
simplesmente falar do paradigma. Nós nos habituamos no Brasil a ter uma cultura apenas reativa, ou
seja, nós só reagimos. Aconteceu um fato ali, vamos
lá. Então, uma das coisas que estamos tentando fazer
no Rio de Janeiro, e acho que várias polícias também
estão tentando fazer, é adotar uma atitude pró-ativa,
isto é, estar preparada para agir, sim, com muito rigor
diante dos casos, diante das demandas isoladas, diante dos acontecimentos localizados, mas também
agir de forma pró-ativa, para evitar que os fatos aconteçam. Para que isso se efetive, será preciso mexer
com a cabeça dos governantes, porque os nossos governantes têm uma cabeça reativa. Darei um exempio, aqui, de cabeça reativa, para concluir.
Temos a questão das drogà~. Fala-se de força-tarefa de combate às drogas, Polícia contra as drogas, todos querem para o combate às drogas na fronteira, com o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Até
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os americanos querem dar dinheiro, etc. Para quê?
Para a reação. Então, perguntamos por que razão nãó
tratamos a demanda, o incremento vertiginoso da demanda por drogas de nossa juventude. Nós estamos
negligenciando essa vertente. Os recursos disponíveis no nosso programa antidrogas, nessa vertente, são
muito tímidos na minha opinião. Acho que deveríamos
concentrar muito mais esforço na ação pró-ativa. Não
se trata apenas de prevenção, mas de uma ação
pró-ativa, de envolvimento. Seria um pacto sociocomunitário contra a violência, envolvendo o Governo
Federal, os Governos estaduais e municipais, os Parlamentares, o Judiciário, as comunidades, as organizações não-governamentais, o empresariado, em
suma, um pacto sociocomunitário contra a violência
que abarcaria mil ações. Agora, abandonarmos tudo
isso e imaginarmos que teremos dias mais tranqüilos,
entregando tudo nas mãos da Polícia eu acho que é
querer demais da instituição.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Com a palavra o Sr. Relator.
.O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - S~.
PreSidente, vou passar a palavra ao Deputado Jair
Bolsonaro. Gostaria de ficar para o final.
.
O SR. PRESIDENTE (D~putado Aldlr Cabral) Com a palavra o Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO - Coronel, quero parabenizá-lo pela exposição bastante clara e oportuna. V.Sa. realmente tem razão no que fala.
Eu acho que ninguém tem a fórmula para acabar com
a violência, mas, no meu entender, violência se combate com violência, não tem outro caminho. Temos
que ter uma Polícia militar preparada para reagir nessa oportunidade. No entanto, temos, no Brasil, um
Congresso que, lamentavelmente, vota cada vez
mais medidas para inibir o trabalho das polícias. Há
até um projeto tramitando que proíbe o atirador de escol de usar capuz. Não vou chamar de idiota o autor
dessa proposta, porque podem querer me chatear
ppr aí. Mas isso é uma coisa que não dá para entender. Um policial militar, hoje em dia, praticamente já
não pode mais ser julgado pelos seus pares, que entendem a situação de stress do momento em que ele
cometeu aquela ação.
Esse caso do Rio é claríssimo. Durante o episó,dio, eu estava no batalhão por coincidência, porque
fui ao enterro do Gen. Abdias, que faleceu anteontemno Rio, e, quando estava voltando do cemitério São.
João Batista, havia estacionado meu carro no quartel
da Polícia militar. Acompanhei o que estava aconte-
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cando pela televisão, com alguns oficiais companheidando entrevista aqui e teve um entrevero comigo,
ros seus da ativa.
mas não aceitou o desafio e foi embora. É o "DeputaAcho que o Governador perdeu uma oportunido mariposa", que não pode ver uma luz acesa. No
dade de se firmar como chefe da Polícia Militar. Devia
Araguaia, foi preso assim. Como vamos pegar um
estar pessoalmente lá e não em seu gabinete, com
guerrilheiro? Um cara pegou meia dúzia de vaga-luar-condicionado, perfumado, dando peruadas, dizenmes, jogou dentro da garrafa e levantou. Então o
do que queria todo mundo vivo. E a ação não surtiu
guerrilheiro apareceu para dar entrevista, foi preso,
entregou todo mundo e hoje em dia é herói.
efeito. Hoje de manhã, um sargento já foi assassinado
no Rio num assalto a ônibus. O pessoal perdeu comAgora esse pessoal, coronel, para terminar, depletamente o respeito pela Polícia. Há algum tempo,
fende direitos humanos porque estão no poder hoje
quando se falava em Polícia, como ouvi o Deputado
em dia. No passado, eles estavam pegando em arFraga dizer aqui - temos a mesma idade -, todo munmas e matando colegas seus da Polícia Militar e meus
do tremia de medo. E é preciso respeitá-Ia realmente.
do Exército, assaltando bancos, seqüestrando, etc. E
Hoje em dia, há também os direitos humanos,
eles, como sempre foram do mesmo time, hoje em dia
num mundo em que muitos não respeitam o próprio
defendem esses marginais que estão aí.
pai e a própria mãe. De repente, vem uma ONG com
O problema social no Brasil vai agravar-se. O
uma graninha, e um bando de marginais resolve deMST, por enquanto, está só invadindo terra. Daqui a
fender direitos humanos de outros marginais.
pouco, vai começar a agredir quem tem duas ou três
Gostaria de ter algum poder nesta Casa. Não o
mulheres, dois carros, duas televisões. Eles se verão
no direito de se apropriar disso. Depois, quando tivertemos, porque aqui tudo é muito democrático. Que saudade do regime militar! Durante a ditadura, não hamos de colocar uma força para ir atrás desse pessoal,
vai repetir-se o que aconteceu há alguns anos. E eles
via essa palhaçada que vemos hoje em dia por aí,
tudo voltado para a demagogia. Assim como o senhor
estão se precavendo para isso como? Esculhambandisse aqui que, se atirassem antes, teriam errado pordo as instituições sérias que existem neste País. Dasque não esperaram. Como atiraram depois, pisaram
culpem-me, mas as polícias militares já estão por dena bola, tinham de ter atirado antes. E o proveito polftimais esculhambadas. E fazem o mesmo trabalho em
co está aí. Até o Presidente da República há alguns
cima, basicamente, do Exército, tipo Operação Traíra.
Agora, a mídia está veiculando que o Exército entrou
dias disse: "Estou enojado de tanta corrupção". Oh,
meu Deus do céu, quase que eu morro de rir. Deve ser
numa briga de prostituta e garimpeiro. É isso que está
na mídia no momento, para esculhambar também o
corrupção em real, porque em dólar está valendo ainda. E assim vamos vivendo de demagogia em demaExército brasileiro.
gogia neste País. A questão dos direitos humanos, no
Ontem, a Polícia militar não teve liberdade para
meu entender, tem de ser extirpada.
agir. Estava lá um Garotinho, em seu gabinete, conFalta também uma política de controle de natalifortavelmente instalado, com ar-condicionado, uísque, talvez com algumas secretárias muito bem arrudade neste País. Vejo gente jogada pela rua pedindo
esmola com três, quatro filhos no colo, mais um no bumadas, orientando o militar encarregado da operação
cho, e tudo bem. A Polícia ou quem quer que seja não
de negociar tudo a qualquer custo, sem matar ninpode pegá-Ia, não pode levá-Ia para uma casa para
guém, como se, preso o marginal, tudo acabando
dar atendimento, não pode fazer uma laqueadura,
bem, pudesse ser ele ressocializado um dia.
O problema não passa por novas leis, mas sim
porque ela tem direito de procriar. Meu Deus do céu!
E o otário do contribuinte tem obrigação de contribuir
por uma consciência nossa para definirmos algumas
para sustentar aquele marginalzinho que está nasquestões neste País: o que são seres humanos e o
cendo ali.
.
que não são seres humanos.
Por ter falado em a~rto, algumas Igrejas CatóliDisputei eleição há três anos, na Comissão de
cas do Rio de Janeiro disseram: "Não votem nesses
Direitos Humanos, perdi por um voto. Só tive o meu
cidadãos". E o meu nome era o primeiro da lista, apevoto. Mas tudo bem, estou consciente de que fiz o
sar de nunca termos votado um projeto de aborto
meu papel. Agora vem essa palhaçada: Ah, vamos julnesta Casa. Agora, Deus dá inteligência, parece-me,
gar o Presidente Stroessner. Pelo amor de Deus, esse
para que se faça demagogia, e não justiça. Por isso,
Presidente da Comissão não tem o que fazer?
agem dessa maneira.
Se para combater a criminalidade tem de ser
A miséria e a fome interessam a muita gente,
com flores, vamos criar o batalhão guei no Brasil.
principalmente a um cidadão que há pouco estava
Numa situação como essa que aconteceu no Rio, um
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avião cor-de-rosa decolaria de Brasília, iria ao Rio e
negociaria com a marginalidade, dando flores, levantando a farda, a gandola, com uma calcinha atrás,
para ver se o pessoal se entregava. Violência se combate com violência. Estamos na contramão da realidade, da sinceridade e da honestidade neste País.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Com a palavra o Relator, nobre Deputado Alberto Fraga.
O SR. JORGE DA SILVA - Não concordo, nem
discordo. (Risos.)
O SR DEPUTADO JAIR BOLSONARO - Já é
alguma coi~a. (Inaudível.)
O SR DEPUTADO ALBERTO FRAGA _ C
.
' .. _
,
orno
v~mos, a oplnlao do Deputa?o Bol~onaro ~ sempre
sincera e transparente, e mu~tos a~e ~ostanam de se
som~r a ~I~. Vemo~ que o Pais esta Vivendo num mar
de hlpocnslas. Por ISSO, estamos onde estamos.
Com relação ao nosso trabalho de elaboração
do parecer sobre a P~C da Segurança Pública, acredito que estamos naí fase final. Não vejo a hora de
apre~e~tar o relatório, p~rque ainda ~i alguns set?~es
da .mldla fazen?? a segUl~te alegaçao: se as p~h~l~s
est.lvess:~ untfl~ad~s,. nao acontecena tal eplsodlO.
COisas tao ImbecIs e Idiotas eu me recuso a comentar.
Esta Comissão já está, há nove meses, trabaIhando, e já temos respaldo suficiente para apresentar o relatório. O Gove~no Federal que mostre a cara.
Se realment,ê quer res01ver o problema da segurança
pública, ouça pelo menos aqueles que vivenciam a situação.
Cel. Jorge, gostaria de agradecer a V.Sa. a presença. Já conheço o seu trabalho e tenho certeza de
que ele muit'o nos ajudará. Peço inclusive ao Presidente que prepare uma cópia do livro para mim, porque eu, sendo o Relator, gostaria de lê-lo também e
depois cedê-lo à assessoria. Já conheço o seu trabalho. Portanto, não foi surpresa nenhuma para mim.
Para finalizar, gostaria que o senhor, em breves
palavras, apresentasse-nos o que está sendo feito
com relação à integração das polícias no Estado do
Rio de Janeiro. Já sabemos que existem lá institutos.
Questionei o Secretário de Segurança Pública, porque acho que, para mexer na estrutura da segurança
pública, é preciso emenda constitucional. O art. 144
estabelece as competências dos órgãos policiais.
Uma vez estampada na Constituição a segurança pública, só se mexe por intermédio de emenda constitucional. Vejo que alguns Estados, açodadamente, ou
movidos por uma falsa intenção de resolver o problema da segurança pública, estão apresentado algu-
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mas soluções que não resistirão a uma ação direta de
inconstitucionalidade.
Gostaria que o senhor nos desse uma explicação a respeito da integração dos órgãos de segurança pública no Rio de Janeiro. Gostaria de ouvir do senhor se, realmente, a unificação, a desmilitarização e
a extinção da Justiça Militar resolvem o problema.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Concedo a palavra ao nobre expositor, Cel. Jorge da
Silva.
O SR. JORGE DA SILVA - Nesse livro que mencionei, há um capítulo intitulado "Polícia Civil, Polícia
Militar - Alternativas". Naquela época, eu era comandante da Escola Superior de POlíc!a Militar e pedi aos
colegas e aos alunos que tambem falassem sobre
isso e estudassem o assunto. Associei aquele estudo
a observações de pessoas de fora, que falam em fóruns como este sobre o assunto da unificação, dizendo que tem de ser de tal forma, têm de ser duas, tem
de haver uma Secretaria de Segurança, enfim, as
pessoas apresentam mil propostas.
Paralelamente a isso tínhamos feito muitas viagens ao exterior, visitando ~utras corporações. Então,
comecei a pensar junto com a escola em quais eram
as propostas. Havia seis propostas na mesa, na realidade: fundir, unificar desse jeito, extinguir a Polícia miIitar e transformá-Ia numa Polícia estadual totalmente
civil, uma outra que era uma Polícia estadual, mas
com estatuto, disciplina e hierarquia militar, em suma,
no final - aí já foi um trabalho feito isoladamente -,
bati todas essas alternativa~, com vantagens e desvantagens, referidas a alguns indicadores. Evidentemente, retiradas as desvantagens, há a alternativa do
ponto de vista administrativo.
Veja bem, esse trabalho, como falou o Deputado, não tem nada a ver com violência, é uma questão
de racionalização do serviço e dos recursos, para resolver o problema gerencial. Para resolver o problema
de recursos, a unificação se apresentava como a fórmula menos problemática, digamos assim. Não vou
dizer que seria a melhor, mas a menos problemática.
Mas isso não tinha nada a ver com a afirmação de
que se a Polícia fosse unificada não teria acontecido o
que aconteceu. O que tem uma coisa a ver com outra? Não tem nada a ver. Então, estou muito a cavaleiro para falar, porque já havia mostrado nesse livro que
a unificação era a situação menos problemática do
ponto de vista gerencial.
Agora, sustento que uma coisa é uma Polícia
com 80 mil homens, como em São Paulo, sem um regimento disciplinar rígido. Não vejo como isso acontecer. Muita gente não entende isso, mas as polícias
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têm essa conformação, essa organização tripartida,
digamos assim, de três em três, para efeito de controle da Polícia. Isso é feito assim para controlar os efetivos. Já imaginaram milhares de homens sem esse
controle? Uma vez houve uma greve da Polícia Civil
do Rio de Janeiro, e fiquei apavorado. Eles foram para
a frente do prédio da Polícia Civil, muitos deles armados. É preciso um regimento disciplinar rígido. Nem
sei se é o militar mesmo, mas de uma coisa tenho certeza: o modelo meramente civil não resolve a questão
da necessidade do controle rígido dos efetivos, de
pessoas que éstão armadas, às vezes com armas pesadas. Essas pessoas precisam ser controladas. Na
minha opinião, is~o só se faz com hierarquia e disciplina. Na minha preferência pessoal, com hierarquia e
disciplina militares, o que nada tem a ver com ideologia militar.
O que é ideologia militar? É imaginar que se
está numa guerra convencional contra inimigos. Quando nem se sabe quem são exatamente os inimigos
é outra coisa. E a ideologia de guerra, de campo de
batalha, não pode ser inerente apenas aos militares.
Quantos civis no Brasil nutrem essa ideologia do
combate, achando que se resolve a questão da violência como se se estivesse diante de uma possibilidade de vitória? No modelo da doutrina militar, é preciso ser rápido e vencer o inimigo rapidamente, mas,
quando se está falando da ordem pública, da violência, de algo inerente à convivência social, o objetivo é
conter mesmo com rigor, mas dentro das normas. E
ninguém pode ter a pretensão de vencer o crime.
Esse é outro ponto. E a ideologia da vitória, da guerra
contra o inimigo pode perfeitamente ser desposada
por policiais civis.
Estou vendo que o Deputado Bolsonaro querfalar. Já estou terminando. Concordo com o Deputado.
Quem quiser resolver o problema da gerência pode
caminhar por aqui, mas, para quem estiver querendo
resolver o problema da violência, esta questão de
uma ou duas polícias, no momento, parece-me irrelevante.
O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO - Os
Governadores não podem prevalecer-se da disciplina
dos militares para subjugá-los, como acontece em várias escalas.
O SR. JORGE DA SILVA - Perfeito. Posso complementar? Porque me foi feita uma pergunta específica, e já estava esquecendo, com relação a como
está sendo feita a integração.
Há delegacias especializadas de roubos e furtos, anti-seqüestro, de roubo de carga, etc. São seis
delegacias, e já existem oficiais e delegados traba-
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Ihando juntos. Como já disse aqui anteriormente, há
as áreas integradas de segurança pública. O Estado é
dividido em 36 áreas de segurança pública, em que
os delegados e os comandantes trabalham de forma
unida, reunindo-se semanalmente para planejar as
ações daquele setor. O delegado continua delegado,
a autoridade de Polícia judiciária, e o comandante do
batalhão continua comandante do batalhão, autoridade de Polícia administrativa, sem nenhum problema.
É uma ação compartilhada.
Com relação ao instituto de segurança pública,
realmente é muito complicado. Ele está sendo implantado, mas uma das coisas em que estamos pensando
é que realmente a Constituição tem de ser respeitada.
A idéia é colocar policias civis e militares no instituto
fazendo cursos juntos, freqüentando a mesma escoIa, pelo menos na base e depois, então, unificar o serviço de comunicações. Por enquanto, estamos caminhando por aí, mas não escondemos que o objetivo a
médio prazo é caminhar para uma unificação, se assim os Deputados Federais entenderem.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Estou
satisfeito. Só há uma questão nesse processo de segurança pública que me incomoda. Costumo sempre
dizer que a Polícia militar tem a força, e a Polícia civil,
o poder. Se queremos fazer uma reforma do sistema
de segurança pública nacional com o interesse maior
de que ela venha a trazer benefícios à sociedade, não
podemos mais continuar com o policial militar atendendo a ooorrência de rua, sendo rasgado, cuspido e
execrado, como se ele precisasse chamar a Polícia
para resolver o seu problema. Nunca vi, porque é muito difícil, um policial militar levar alguém para ser autuado por desacato à autoridade. Mas, se o policial civil
levar alguém e disser "ele me chamou de safado",
será lavrado o auto na hora. Então, o problema existe
entre as duas polícias, e temos de avançar nessa reforma.
Entendo e respeito o que o senhor acabou de dizero O delegado é uma autoridade de Polícia judiciária. Agora, dizer que um policial militar não é autoridade é muita pretensão, porque até mesmo o art. 4º do
Código de Processo Penal não define, em momento
algum, que a autoridade policial é o delegado de Policia. Por isso, acho que, se não houver uma maneira
de resolver a questão, aquele que prende é quem tem
de levar o preso até o juiz. Aquele que prende é quem
tem de participar do processo.
Se estamos falando em fazer mudanças no sistema de segurança pública e não passarmos por esse
caminho de valorizar principalmente a açãe> policial
ostensiva, fica complicado, porque a sociedade conti-
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nuará sendo penalizada. Acho que aquele que prendeu é quem tem de fazer a condução. Os termos circunstanciados, os juizados especiais, ou até mesmo
o juizado de instrução resolve essa questão.
Hoje, temos que avançar e, repito, sem corporativismo. Os delegados entendem que eu quero acabar
com o inquérito. Sempre digo que inquérito é questão
processual, de processo penal. Na verdade, quero
que aquele homem que prende, que passa o calor da
ocorrência, o mo~ento_febril da ?corrê~cia é que~
tem que ser ~uvldo. Nao pode e alguem ~~e esta
numa sala, atras de uma m~sa, com ar-condlclonad~,
como o ~~bre Deputado Ja~r,Bols?nar? ~c~bou de ~Izer, de,cldlr qU,e ~quele pollC:al fOI ar?ltrano, que nao
s: d~vla ter feito ISSO, que nao podena autuar porque
na? e o caso. Ora, m~u Deus, autue! Ao_autuar, c,a~o
s~J~ pro~ado, n? .Justlça que aquela açao do ~?"clal
m~ltar fOI arbltrana, ele tem que ser resp.?nsab,llI~ado.
Nao pode o delegado desmerecer, a açao 'p0Il~lal de
rua, a ~xemplo do qu~ aco.ntece hOJe ~o, Pais; Nao defe~do tirar po~er~e mnguem, mas hOJe IS~O e u~a realldade. Se nao fizermos nada nesse sentido, nao vamos andar com reforma nenhuma.
Era só um ponto de vista pessoal. Entendo que
o Governo Federal, não esta Comissão, porque aqui
não cabe discutir isso, pois trata-se de matéria processual, tem que acordar para a reformulação do CÓdigo de Processo Penal e do próprio Código Penal.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JORGE DA SILVA - Concordo com
V.Exa. A questão da autoridade também já causou
uma celeuma muito grande no Rio de Janeiro. No jogo
de futebol, quem é a autoridade de polícia, ostensiva,
administrativa? A autoridade é do coronel ou dos soldados. É a autoridade que está ali, a autoridade policiai ostensiva. Agora, no momento em que acontece
uma infração penal, como, por exemplo, alguém agredir outra pessoa com uma facada, com um tiro, com
um soco, a ação daquele policial se dá orientada pelo
Código de Processo Penal. Naquele momento, ele
está trabalhando para o delegado, para o Poder Judiciário. Enquanto não acontece um fato, uma infração
penal, a autoridade é plena do policial militar. Ele planeja a sua ação, age de acordo com a sua discricionariedade, um requisito do poder de polícia na esfera
administrativa. Ali não cabe autoridade de Políciajudiciária, ali não cabe a autoridade do delegado.
Da mesma forma, em caso de um incêndio, a
autoridade policial dos bombeiros preside a ação. A
Polícia judiciária só pode entrar ali depois que a autoridade policial dos bombeiros decide que se pode entrar. E os bombeiros, com a sua autoridade, dizem à
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Polícia militar: Cerquem e não deixem ninguém entrar.
E a Polícia militar aplica a sua autoridade de polícia
ostensiva e não deixa ninguém entrar, nem mesmo o
delegado, porque a autoridade de Polícia judiciária
ainda não começou a ser exercida. É só demarcarmos claramente as responsabilidades e as atribuições que não haverá nenhum problema.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Que é
o § 7º do art. 144. Estou satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral)Satisfeitos o Sr. Relator e o nobre Deputado Jair Bolsonaro, agradecemos a V.Sa. a presença neste plenário, Cel. Jorge da Silva, Coordenador de Segurança,
Justiça, Defesa Civil e Cidadania do Estado do Rio de
Janeiro. Devo dizer a V.Sa. que o seu aproveitamento
como homem público de Polícia se mostra nesta audiência pública de hoje. Esperamos que o Governo
Federal, sensibilizado pelo fato ontem ocorrido, tome
uma atitude. Se apenas tivesse havido a morte do
meliante, o fato passaria despercebido. Estou dizendo isso porque já aconteceram outras situações nesta
Casa de o Governo Federal se pronunciar, mas, no
entanto, nada fazer. Ontem, como faleceu uma moça
de 20 anos, o Governo Federal se pronunciou mais
uma vez. Espero que surta efeitos a nossa ida - minha, do Deputado Alberto Fraga e, principalmente, da
Deputada Zulaiê Cobra - ao Governo, para buscar
uma resposta de união, a fim de que possamos, realmente, tirar o sumo dessa fruta, vamos dizer assim, e
produzir aqui o Plano Nacional de Segurança Pública,
para satisfação dos nossos concidadãos. E lembro as
palavras de V.Sa. no sentido de que isso não vai acabar com a violência, porque a violência tem os seus
motivos.
Hoje, entendo a atitude do Presidente desta
Casa, Deputado Michel Temer, quando instalou a Comissão da Violência para apurar a violência, com muita propriedade, porque são duas coisas distintas.
Nós, aqui, temos a ação precípua de legalizar o art.
144, no mínimo modernizando-o, fazendo com que a
nossa sociedade tenha as aspirações atendidas de
uma vez, porque acredita que as instituições policiaisestão falidas. Mas lembro que o Dr. Roberto sinalizou
dizendo que esse sistema não foi aprovado porque
não teve os recursos necessários para a implementação. Não vemos a participação do Governo Federal
junto aos Estados. O Ministério da Saúde faz repasse
de verbas para as secretarias estaduais e municipais
de Saúde, o Ministério da Educação faz o repasse
para as Secretarias de Educação dos Estados e dos
Municípios. Entretanto, o orçamento do Ministério da
Justiça é um dos menores na União. Quando não, há
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O contingenciamento da equipe econômica deste Govemo.
É lamentável que o Presidente da República
não tome essa ação para si. S.Exa. deveria convocar
os Governadores de Estado, o Ministro da Justiça, QS
S~cretários de Segurança, para apresentar, sim, um
plano fundamentado nos direitos humanos, na democracia. Ontem, seria ideal que aquele homem se entregasse, a Polícia tomasse conta dele e o levasse até
a Justiça. Ele seria condenado e estaria em segurança em um presídio, e aquela jovem, viva, poderia trazer proveito ao nosso País, produzindo algo. Infelizmente, o tiro saiu pela culatra.
Espero, Cel. Jorge da Silva, que o fato ocorrido
ontem, gravado pelos diversos canais de televisão,
venha a dar fruto no sentido da instrução policial. Apurados os fatos, que possam as academias de Polícia
no País dar a instrução correta para o policial numa
ação como aquela. Imaginem que aquele policial permaneceu ali por quatro horas, sem ir ao banheiro,
com sede, em estado de tensão nervosa e ainda tendo que agir. Presumo a dificuldade de controle do ser
humano diante de uma ação daquelas.
Posso dizer que já passei por isso. Até amedrontados nós ficamos diante de uma ação como aquela,
ainda que a situação, ontem, parecesse estar sob
controle. Eu imagino como aquele policial deve estar
se sentindo hoje, nobre Relator. Mas espero - e vejo
com olhos positivos - que algum fruto bom seja tirado
daquela ação nefasta cometida por aquele homem
chamado Sérgio.
O nosso País está crescendo. Temos uma Polícia no Rio de Janeiro que não desprezo de forma aiguma. Talvez alguém vá dizer que o Deputado Aldir
Cabral, por ser do Rio de Janeiro e ter sido da PM lá
esteja defendendo a Polícia militar. Mas digo isso porque já entrei em favela. Não cheguei a entrar em favela sobre o mar, sobre palafitas, mas entrei, em Santa
Teresa, em favelas que amedrontavam. O tiro podia
sair de qualquer viela ou de qualquer barraco e matar
algum policial, algum colega, ou até a mim mesmo. A
experiência que a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem
é de não só atender no campo, no asfalto, mas atender em favelas. É uma Polícia sacrificada e muito requisitada. Espero que o fato de ontem, que chegou
até o Palácio do Planalto, possa sinalizar ao Presidente da República que as polícias precisam de uma
ajuda maior dos Governos.
Agradeço penhoradamente a V.Sa. a presença.
Eu, que o conheço, vejo nas suas palavras o seu equilíbrio ante tantas situações que não são confortáveis,
mas de expectativa, visto que hoje V.Sa. está na re·
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serva, mas continua cooperando com o Governo do
Estado do Rio de Janeiro.
Eu sou do partido do Presidente da República, o
PSDB, mas não estou contra o Governo Garotinho.
Fiquei feliz quando o Governo Garotinho tirou do comando da Segurança Pública um general e o substituiu por um coronel PM. Está aí a prova do acerto, um
homem sensível, equilibrado, que tem procurado lavar a Secretaria de Segurança Pública adiante. É fácil
dizer - e ouvi isso hoje, neste plenário - que o nosso
Estado está deprimente. O Rio de Janeiro não está
deprimente. O Estado cresceu não só em imóveis,
mas em população. Antigamente, lembro bem, quando comecei a trabalhar, aos 14 anos, o centro da cidade, a Rio Branco e as ruas adjacentes, era o centro
nervoso do Rio de Janeiro. Hoje, temos Copacabana,
Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, Leopoldina, Madureira, Nova Iguaçu - que não é o Grande Rio, mas é o
Rio de Janeiro pulsante - e Niterói, que, inclusive, já
está emendada a São Gonçalo. Estamos vendo que,
no Rio de Janeiro, já não há mais espaço físico. Realmente, é preocupante o que está acontecendo.
Tenho observado, Cel. Jorge da Silva, boa vontade no nosso Relator. Temos pedido a S.Exa. até
um pouco de paciência. Temos ido ao Governo Federal e esperamos uma resposta positiva da parte
dele ou uma sinalização para que trabalhemos juntos, a fim de que saia daqui não uma colcha de retalhos, mas um projeto contundente de modernização
das polícias.
Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, encerrarei a presente reunião, agradecendo ao
nobre expositor, aos Srs. Deputados e aos demais
convidados a presença.
Está encerrada a reunião.
Ata da 251 Reunião Realizada
em 28 de Junho de 2000

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois
mil, às quinze horas e cinco minutos, no plenário número seis, do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Deputado Aldir Cabral, Presidente, a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 151-A, de 1995, do Sr. Gonzaga Patriota e outros, que "altera a redação do inciso 11 do art.
37 e do parágrafo 7º do art. 144 da Constituição Federal", e apensadas. Compareceram os Deputados
Alberto Fraga, Aldir Cabral, Eurípedes Miranda, Geraldo Magela, Gonzaga Patriota, Hélio Costa, Jorge
Pinheiro, José Dirceu, Laura Carneiro, Marcos Rolim,
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Nair Xavier Lobo, Nelson Pellegrino e Zulaiê Cobra,
Titulares; Alberto Mourão, Badu Picanço, Fernando
Marroni, IIdefonço Cordeiro, Reginaldo Germano e
Wellington Dias, Suplentes. Deixaram de comparecer
os Srs. Deputados Abelardo Lupion, Ayrton Xerêz,
Coronel Garcia, Edmar Moreira, Gervásio Silva, José
Thomaz Nonô, Lavoisier Maia, Luiz Antonio Fleury,
Marcelo Barbieri, Marcus Vicente, Moroni Torgan, Paulo Feijó, Pedro Corrêa e Wilson Braga. Ata - O Deputado Jorge Pinheiro solicitou dispensa da leitura da
Ata da 24!! reunião, cujas cópias haviam sido distribuídas antecipadamente. Em discussão e votação, a ata
foi aprovada, sem restrições. Expediente - O Presidente comunicou o recebimento das seguintes correspondências: da Secretaria-Geral da Mesa, comunicando o afastamento do Deputado Uno Rossi, nos
termos do artigo 235, incisos 11 e 111 do Regimento
Interno; da Secretaria-Geral da Mesa, comunicando o
afastamento do Deputado Arnaldo Faria de Sá, nos
termos do artigo 235, inciso IV do Regimento Interno;
comunicado da Secretaria-Geral da Mesa, informando o afastamento do Deputado Cabo Júlio. Ordem do
Dia - Audiência Pública com o Doutor Jair Cesário da
Silva, Presidente da Associação dos Delegados de
Polícia do Brasil - ADEPOL, e votação dos requerimentos pautados. Após informar os procedimentos
regimentais que seriam adotados na reunião, o Sr.
Presidente passou a palavra ao convidado. Este ressaltou que a eficiência da segurança pública estava
diretamente condicionada a maiores investimentos
na qualificação e remuneração do policial. Enfatizou,
também, sobre a importância de que se dotasse os
segmentos policiais de leis que dessem o mínimo de
segurança para o exercício da profissão. Encerrada a
exposição, foi dada a palavra ao Relator que, entre
outros assuntos, criticou o projeto encaminhado pelo
Executivo por tratar apenas da lei orgânica das polícias civis. Interpelaram o convidado os Deputados Jor_ge Pinheiro, Zulaiê Cobra, aparteada pelo Deputado
Reginaldo Germano, Nair Xavier Lobo, aparteada
pela Deputada Zulaiê Cobra e Deputado José Dirceu.
Concluídas as interpelações, o convidado, Doutor Jair
Cesário da Silva, agradeceu o convite e apelou aos
parlamentares o apoio para que se aprovasse, na Câmara, o projeto da lei orgânica das polícias civis. O
Presidente passou, então, à votação dos Requerimentos: da Deputada Zulaiê Cobra, solicitando a oitiva do Ministro de Estado do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, General
Alberto Mendes Cardoso, o qual se colocou à disposição para prestar esclarecimentos do interesse da Comissão com o objetivo de um melhor entrosamento do
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Poder Executivo e do Poder Legislativo na questão de
Segurança Pública. Em votação: aprovado o requeri-'
mento. Logo após, nos termos_regimentais-, o DeQutado Aldir Cabral passou a presidência dos trabalhos à
Deputada Zulaiê Cobra para a apreciação dos três requerimentos seguintes, de sua autoria: 12) do Deputado Aldir Cabral, solicit~ndo "seja convidado a comparecer a esta Comissão, em reunião de Audiência PÚblica, a realizar-se em data a ser agendada, o Senhor
Bacharel Agílio Monteiro Filho, Diretor-Geral da Polícia Federal - DPF, a fim de fazer exposição sobre as
Propostas de Emenda à Constituição pertinentes a
esta Comissão Especial". Em votação: aprovado o requerimento. 22) do Deputado Aldir Cabral, solicitando
que "seja convidado a comparecer a esta Comissão,
em reunião de Audiência Pública, a realizar-se em
data a ser agendada, o Senhor Achilles Benedito de
Oliveira, Presidente da Confederação Nacional dos
Delegados de Polícia de Carreira - CONDEPOL, a
fim de fazer exposição sobre as Propostas de Emendas à Constituição pertinentes a esta Comissão
Especial". Em votação: aprovado o requerimento. 32)
do Deputado Aldir Cabral, solicitando que "seja convidada a comparecer a esta Comissão, em reunião de
Audiência Pública, a realizar-se em data a ser agendada, a Senhora Francisca Hélia Leite C. Cassemiro,
Presidente da Associação Nacional dos Servidores
de Apoio Logístico da Polícia Federal- ANASA, a fim
de fazer exposição sobre as Propostas de Emendas à
Constituição pertinentes a esta Comissão Especial".
Em votação: aprovado o requerimento. O Deputado
Aldir Cabral reassumiu a direção dos trabalhos e
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença do
convidado, dos parlamentares e de todos os presentes e encerrou a reunião às dezessete horas e vinte
minutos. E, para constar, eu, Leila Machado Campos
de Freitas, Secretária Substituta, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e encaminhada a publicação no
Diário da Câmara dos Deputados, juntamente com
as notas taquigráficas da Reunião. - Deputado Aldir
Cabral, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Declaro abertos os trabalhos da 25l! reunião da Comissão Especial, destinada a proferir parecer à Pro2
posta de Emenda à Constituição n 151-A, de 1995, e
apensados.
Devido à distribuição antecipada de cópias da
ata da 24l! reunião a todos os membros presentes, indago sobre a necessidade de sua leitura.
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Pois não, nobre Deputado Jorge Pinheiro.
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Uma
vez que foi distribuída cópia da ata, solicito a dispenso
da leitura da mesma.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Pois não. Dispensada a leitura. Coloco a ata em discussão e em votação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam
como estão. (Pausa.)
A ata está aprovada.
Ofício da Secretaria-Geral da Mesa comunicando o afastamento do Deputado Uno Rossi, nos termos do art. 235, incisos 11 e 11I, do Regimento Interno.
Ofício da Secretaria-Geral da Mesa comunicando
o afastamento do Deputado Arnaldo Faria de Sá, nos
termos do art. 235 inciso IV. do Regimento Intemo.
o'
'.
•
Comumcado da Secretana-Geral da Mesa I~f?rmando o afastamento do nobre Deputado Cabo Julio.
A d'ê .
'b!" d h' d O '
au I. nCla p~ Jca .e oJe ~stJna-se a OUVI~~s o Dr. Jair Cesáno da SII~~, Preslde~te da Assoclaçao do~ Delegados de PoliCia do Bras!I.- AD~PO~,
e pos~enormente, ~avendo quorum qualificado, a dellberaçao d~ requenme~tos. ,
Con~ld~ o Dr. Jair Cesano da SI~V~, Preslde~te
da Assoclaçao dos Delegados de PoliCia do Brasil ADEPOL, a sentar-se à Mesa.
A SRA. DEPUTADA ZULAI~ COBRA - Sr. Presldente, urna questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Pois não, nobre Deputada Zulaiê Cobra.
A SRA. DEPUTADA ZULAIê: COBRA - Para
nós conseguirmos votar esses requerimentos, precisaremos de quorum. Será complicado, porque já serão 16h30min, 17h. Podemos inverter a ordem dos
trabalhos, mas nosso ilustre convidado, Dr. Jair Cesário, já chegou. Temos outras Comissões funcionando,
teremos Ordem do Dia e, talvez, nós não possamos
votar os requerimentos.
Eu acho que os requerimentos, Sr. Presidente,
são feitos para engrandecer a Comissão. Penso que
não precisaríamos de uma votação nominal, mas de
uma votação simbólica. Quem estiver contra os requerimentos, manifeste-se por escrito. Eu acho que
há um consenso na Comissão.
o SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Pois não, nobre Deputada. Eu gostaria de explicar que
o quorum qualificado é necessário, e nós ainda não o
temos. Por essa razão, darei prosseguimento à audiência pública. Tp!Tllinando essa primeira etapa, havendo quorum qualificado, votaremos rapidamente.
o

o

•

•
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Dando início à exposição, concedo a palavra ao
Dr. Jair Cesário da Silva.
O SR. JAIR CESÁRIO DA SILVA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente,
as minhas palavras, em nome da entidade que tenho
a honra de dirigir, são de agradecimento pela oportunidade de estar aqui presente.
Hoje, a reformulação do Sistema de Segurança
Pública significa para nós uma das principais prioridades - principais prioridades para a sociedade, meu
nobre Pre~~dente, já há muito tempo. ,Do Governo Fede":l, nós Ja e~tamos recebend~ sinais dessa pr~ocupaçao, à medlda,q~e ele anuncia um Plano NaCional
de Segurança PublIca.
.
Te~ acompanhado trabal~ de e~ln:mtes Deputados ja há algum tempo. A própna Comlssao de Sagurança forrna~ nesta .Casa, com parecer da nobre
Deputada Zulaie Cobra, já propunha, há bastante tempo, algumas inovações na área de segurança pública.
ed
h
d PEC Q 514
E
t
ssaproposasuc euac ama a
n
,
que também tinha o mesmo propósito. É sobre esses
dois documentos, essencialmente, que pretendo trazer, em nome dos Delegados de Polícia do Brasil, algumas contribuições para análise, reflexão, e como
contribuição efetiva do operador da segurança pública no aperfeiçoamento dessas propostas.
Sentimos de tempo que toda a preocupação
com o advento de normas esparsas sempre está voltada ao enfraquecimento da segurança pública no
País. Por várias razões, a nossa sociedade, muitas
das vezes, passou a enxergar a Polícia como um inimigo, como um antagonista. Diversas proposituras,
muitas das quais convertidas em lei, estavam única e
exclusivamente voltadas ao enfraquecimento dessas
instituições, principalmente algumas decorrentes do
advento da nossa Constituição de 1988.
Em que pesem essas anomalias constatadas, a
Constituição de 1988 também deixou aberta a possibilidade de uma regulamentação dos próprios dispositivos dessa norma constitucional, visando a uma
melhor adequação dos trabalhos desenvolvidos pelos
órgãos policiais ali preservados, essencialmente da
Polícia Federal, das Polícias Civis Estaduais e das
Polícias Militares Estaduais e do Distrito Federal.
Entretanto, dentre todas as tentativas que se fizeram no sentido de propiciar urna efetiva regulamentação desses dispositivos, nenhuma delas chegou a prosperar nesta Casa. Chegou-se ao ponto em que, se não
houver envolvimento do Congresso Nacional e do Pader Executiw Federal, sentimos que é muito difícil caminharrnos para dar ao segmento de segurança pública
urna efetiva operacionalidade. Muitas das vezes, para a
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sociedade, é a Polícia que está absolutamente despreparada para proporcionar segurança pública. Nem sempre essa mesma sociedade conhece os entraves de natureza legal, de natureza jurídica, que são postos no desenvolvimento dessas atividades.
Nem sempre, nobre Presidente, nobres Deputadas e Deputados, o segmento diretamente envolvido na
operação de natureza policial é ouvido. Quando ouvido,
nem sempre suas considerações e sugestões são levadas com a seriedade que todos nós esperávamos.
Eu gostaria de começar uma abordagem objetiva sobre os entraves trazidos a pretexto de dar maior
amplitude ao direito de cidadania, em decorrência da
Constituição Federal.
·
to, por aIgumas dessas
Passa-se o sentImen
r. I
t d
d
P r' t
d'd
me I as a ~ I~P e~en a as, e qu~ a o 1~la em por
norma a ~tlvldad~ a ~a~ge~ da. I~I. Ou seJ~,. semp~e
q~e poss~vel, eXiste oblce a atlvld~de, policiai, haJ~
v~~ta o óbice apresentB:~o com relaça~ a b~sca do~~cIliar, qu~ ~em ,acarre~~r uma burocratlzaçao da atlvld~de policiaI. A medl~a que entra~e~ dessa. o!dem
sao ~p~esentados, esta posta ~m. duvld~ a retldao de
proposlt? ~os.~perad?~es do Dlr~lto na area da segurança publica, a ~~dlda que. s.e Introdu~ um cont~ole
externo para a, atl~ldade poliCiai, exerCido ex~luslvamente por um orgao, torna-se um controle odiOSO.
Entendemos, com o respaldo de toda a sociedade, que todo órgão público precisa ser submetido a
um controle da sociedade, a um controle externo, porque a esta sociedade temos de prestar explicações e
dar satisfações sobre aquilo que se faz, sobre aquilo
que professa.
Entretanto, preconizamos, conforme proposta já
trazida a esta Casa, na reforma do Judiciário, no relatório da nobre Deputada Zulaiê Cobra, que precisamos de um controle de todo o segmento, mas um controle exercido pela sociedade, porque senão passa-se a entender, para o legislador e por via reflexiva
pela sociedade, que a Polícia precisa de um cuidado
maior, que ela não é digna da confiança que o Poder
lhe delega.
Tudo isso são entraves, nobre Presidente, nobre
Relator, que trazem ao segmento dos operadores de
segurança pública neste País ,um certo desalento.
Então, à medida que as oportunidades são franqueadas aos efetivos operadores do Direito na área de segurança pública, isso passa a significar para todos
nós um alento maior, porque vamos trazer uma colaboração eminentemente de natureza prática, voltada
a dar celeridade à prestação d.e segurança pública e,
conseqüentemente, de Justiça, tão ansiada pela nos-
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sa sociedade. Mas esse estímulo e esse reconhecimento são fundamentais. '
À medida que precisamos de sincronismos em todas essas atuações, para que a prestação de serviço
de segurança pública seja efetivamente proporcionada
com celeridade, encontramos divisões dentro dos próprios blocos de segurança pública, fomentadas por interesses nem sempre dotados dos propósitos de servir à
sociedade. Ou seja, a própria fragmentação propiciada
pelo distanciamento da perícia deixa, muitas vezes,
comprom~tido o propósito de celeridade da"polícia, porqu~ passaremos a dep~nder de.outro órgao para que
se Implemente ess~ efe~ celendade.
De poucas leiS estao carecendo os nossos segmentos de
pública. No nosso
entendimen.segurança
.
.
..
to, há dOIS caminhos a serem segUidos, com uma mtldez muito grande. O primeiro deles é tentar de alguma
forma a implementação objetiva daquilo que já está
na atual Carta Constitucional, uma regulamentação
estabelecendo parâmetros com nitidez, em que se
propicie aos órgãos policiais desenvolver suas atividades de forma objetiva, entrelaçada, mas compartimentada, sem invasão de atribuições em decorrência
de suas peculiaridades próprias. Estou aqui para falar
daquilo que me compete, que é o exercício principalmente da Polícia Judiciária, que requer necessariamente um regramento absoluto à lei, porque está em
jogo o direito de locomoção, porque à medida que um
cidadão é submetido a uma prisão em flagrante a
nota de culpa que lhe é entregue tem o mesmo valor
de um mandado de prisão. '
Então, deve haver, dentro de uma ordem efetiva,
a preparação de uma Polícia qualificada e dotada daquilo que é essencial, para que possamos dar celeridade a todas as suas atividades com qualidade.
Esse é um dos caminhos que buscamos, mas ainda retomaremos a busca da celeridade nos seus fundamentos maiores. E quais são as outras alternativas viáveis entre nós? São as propostas da nobre Deputada
Zulaiê Cobra e da própria PEC n2 514, que seria a extinção dos dois segmentos estaduais, com a criação de
uma Polícia única no Estado, mas devidamente compartimentada: uma direcionada aos fins de Polícia Judiciária efetivamente, e a outra dentro desse mesmo critário de preservação de ordem pública, com a mesma denominação, a mesma nomenclatura. A partir desse aspecto, deve-se desenvolver o treinamento, o aperfeiçoamento, a especialização do homem.
Hoje, a própria Medicina, nobre Deputado, nãp
fala mais-emclínica geral. Tem-se que especializar 9
homem em todas as suas tarefas, em todas as suas
atribuições.
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Vamos encontrar profundos entraves, nobre Relator, não de natureza legal, que seria apenas uma
complementação dentro desses dois vetores indicativos. Mas como poderemos propiciar qualificação profissional ao operador do Direito na área de segurança
pública se não podemos dispor da integralidade do
tempo desse policial à disposição dos seus afazeres
de natureza de segurança pública? V.Exa. tem conhecimento de que há uma multiplicidade de problemas,
especialmente na área de segurança. Ou concebemos juntos, Governo Federal e Governos Estaduais,
que se não proporcionarmos uma formação indispensável, uma seleção indispensável, para dar efetiva celeridade, eqüidaçje nos atos que se presta à sociedade, dando ao policial não só a instrumentalização básica, mas, acima de tudo, um salário compatível, para
que ele possa viver exclusivamente da atividade policial; ou, enquanto não atingirmos essa meta principal,
não adianta investir em plano nenhum. Não adianta
virem a público determinados governantes falar de investimentos astronômicos, enquanto não se investir
no ser humano. Esse investimento implica necessariamente dar a ele condições mínimas para que possa
viver com sua famflia com o mínimo de dignidade, que
ele.não precise f';lZer?& Polícia, ~m bico, porque hoje
muitas vezes o biCO ViroU a Polrcla.
Nobre Presidente, nobre Relator, essa é a nossa grande preocupação. Se não se investir nesse
pressuposto, não adianta plano. Nenhum plano fará
milagre entre nós. Ou se investe inicialmente no homem, para que dele se possa cobrar qualidade funcional, ou estaremos sempre brincando que iremos i1udir a sociedade, que está vendo a segurança, comprando equipamentos, meios, mas sem investir no homem, o que é o mesmo que não investir em absolutamente nada.
São alguns paradoxos, para a solução dos quais
espero contar com o apoio desta augusta Comissão.
Precisamos sensibilizar governantes, a fim de que tenhamos o piso e o teto salariais para o policial, mas o
fundamental é que precisamos investir na qualidade.
E, para investir na qualidade, não há nenhuma outra
alternativa a não ser começar a investir no homem,
dentro do propósito de dar a esses servidores condiÇÕ8S para que possam viver dignamente, sem se preocupar com sua sobrevivência e de suas famílias.
Tenho visto e discutido em diversas oportunidades, nobre Presidente, que alguns fatos de natureza
negativa verificados em operações policiais têm comprometido a imagem do policial. O mais recente é o
envolvimento de um policial numa operação desastrada no Rio de Janeiro. Às vezes começo a me indagar:
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será que esse policial, antes de envolver-se nessa desastrada atitude, com autorização ou não, estava em
casa, antes da sua investidura na função policial do
dia, repousando, alimentando-se, ou será que ele estava fazendo alguma segurança por aí, para manter a
família com o mínimo padrão de dignidade? É nesse
momento que preGisamos ter essa preocupação. Devemos cobrar, sim, mas dar ao policial o mínimo de
condição e de dignidade, porque se tirarmos essas
condições elementares estaremos fatalmente contribuindo para as reclamações quanto à ineficiência da
segurança e à má formação do policial.
É também de fundamental importância que
haja, nobre Presidente, nobre Relator, Srs. Deputados, a necessidade imperiosa de dotar os segmentos
policiais de leis que efetivamente lhes dêem o mínimo
de segurança para o exercício da função. Estamos há
doze anos, praticamente, do advento da nossa última
Carta, e até hoje nós, da Polícia Civil brasileira, não
temos uma lei orgânica. Agora ela está chegando,
bastante limitada, mas pelo menos com alguma consistência, para dar uma corporificação onde não existe, no segmento de Polícia Civil, fruto de muito trabalho, de muita persistência.
Esperamos - que Deus também o queira - que
esse projeto, que chegou há alguns dias nesta Casa,
seja efetivamente convertido em lei. Só assim começaremos a dar o mínimo de suporte de natureza jurídica para o exercício da função policial civil neste
País. Vejo apenas o nosso lado, porque não falo em
nome do outro segmento. A Polícia Federal também
precisa de uma lei dessa natureza. Precisamos trabaIhar de forma conjugada, visando dotar os órgãos poIiciais de uma estrutura compatível com a complexidade da função que exercemos.
O parâmetro hoje estabelecido na nossa Constituição ainda está dentro do razoável. O de que precisamos é da chamada regulamentação objetiva. Caso
se esvaia esse projeto, esse propósito da Constituição de 1988, a única alternativa que nos resta é caminhar juntos, para a efetiva unificação dos segmentos,
mas uma unificação que se operacionalize dentro das
características indispensáveis da nossa cultura e da
tradição do Direito brasileiro.
O que não concebemos; eminente Presidente, é
ainda contarmos com Estados que não tenham nenhuma disposição de natureza legal, oferecendo suporte para o exercício de Polícia Judiciária neste País,
haja vista o que sucede conosco no Estado de Tocantins, onde ninguém sabe quem é-quem,-que função
ou que rumo seguir. Essa lei orgânica, para a qual espero contar com a boa vontade de V.Exas., permitirá
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que tenhamos pelo menos uma certidão de nascimento da Polícia brasileira.
Dentro dessas preambulares informações, nobre Presidente, coloco-me à disposição desta Casa e
tenho certeza de que todos os nossos pares também.
Estão presentes presidentes de associações do Brasil inteiro, como o Dr. Achilles Benedito de Oliveira, da
Confederação Nacional dos Delegados de Polícia de
Carreira. Tenho a impressão de que esse sentimento
~uníssono. Que tenhamos a lei orgânica, que é extremamente modesta; que tenhamos investimentos na
área de segurança pública, com a implementação
desse Plano Nacional de Segurança Pública, às vezes bastante criticado. Costumo dizer, nobre Deputada Zulaiê Cobra, que há pouco tempo não tínhamos
nada, apenas o discurso de que segurança era prioridade. Começamos a sentir que há sinal concreto do
Governo Federal nesse sentido, principalmente com
a criação de um Fundo Nacional para a Segurança
Pública, o que já existe, nas áreas da saúde e da educação. Que esses investimentos sejam, de forma efetiva, alocados nos próximos Orçamentos para que
não sejam providências de natureza episódica.
Todos nós, policiais civis, estamos vivendo a
mesma angústia da nossa sociedade. Os nossos policiais estão trazendo as suas contribuições, estamos
todos dispostos a prestar qualquer esclarecimento
adicional para o aperfeiçoamento das normas jurídicas que esta Casa tanto batalha para que sejam um
dia realidade.
Estaremos sempre à disposição do Sr. Presidente, do nobre Relator, dos Srs. Deputados, enfim,
de todos aqueles que têm preocupação com a segurança pública deste País, não só no discurso, mas
preocupação efetiva.
- S P 'd t i " t' d'
E
. :.. ntao, r. resl en e, co oco-me a In eira ISpOslçao de V.Exa., do nobre Relator, dos Srs. Deputa,
dos, para
. ,_que possamos de alguma forma conclUIr a
contnbUlçao. que
- pretendemos trazer a esta augusta e
C
b
no re omlssao.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldír Cabral) Finda a exposição do nobre Dr. Jair Cesá!io da Silva,
pass~r:mos aos debates, obedecendo a ordem de
Inscnçoes.
Inicialmente, passamos a palavra ao nobre Relator.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Sr.
Presidente, Sr. Convidado, Dr. Jair Cesário da Silva;
nobres colegas, manterei a mesma linha de raciocínio
e ouvirei todos os colegas que possam posicionar-se
a respeito do que aqui foi dito.
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Conheço um pouco o assunto segurança pública e toda vez que tenho a oportunidade de falar ressalto o corporativismo. Eu; o Presidente, Deputado
Aldir Cabral; e a Deputada Zulaiê Cobra procuramos
o Governo Federal no sentido de tentar fazer um relatório convergente para a linha de pensamento do Governo Federal. No entanto, pelo menos ,eu, como Relator, já abandonei qualquer tipo de pensamento nesse sentido, porque, primeiro, não sou vaca de presépio, e ,t~mos que faze~ aquilo que achamos que trará
benefiCIOS para a socIedade.
Esta Comissão e aqueles que trabalham aqui há
quase nove meses têm que entender que não podemos deixar as coisas como estão. Trabalhamos, e o
Governo lança um plano - que para mim de plano não
tem nada - muito tímido. Não quero nem tecer comentários, porque serei deselegante, mas os tenho
feito através da imprensa. Esse plano para mim é
mais um jogo de cena, para chamar a atenção dos holofotes, do que uma medida que venha trazer substância e benefícios para a segurança pública, a fim de
beneficiar a sociedade brasileira.
No entanto, mais uma bola nas costas foi a última
conversa que tivemos com o Ministro da Justiça, quando fomos surpreendidos, mais uma vez, com a Lei
Orgânica da Polícia Civil. Discordo do nobre amigo, Dr.
Jair Cesário da Silva, quando diz que é uma modesta
lei. Não é não, é uma "Ieizaça", uma constituição, que
traz, no seu bojo, todos os direitos que podem ser concedidos à categoria. Não sou contra, mas não concordo com aquilo que afronta ~ o~tra i~stituição.
,
Os membros da COf:llssao nao podem rece~er
tltulos ~e bobos~ ~orque _nao s?mos. S~ ~e f~a em Integraçao de PolicIas e nao mais em u~lflcaçao, como
se coloca a carroça na frente dos bOIs? Se estamos
falando em integração, como o Ministro da Justiça en, para ca, a L'
" esquecenvIa
el Organlca da PoI"ICla C'IVI,
do as da PoI"ICla M'l't
d
P
I"
F
d
,
I I ar, a o ICla e era,I da PoI'ICla
RodoVlana
.,. Federa.I? Por que so, t ratar da PoI"ICla C'IVI.
'I?
Eu d'Isse, ont
i
' ' ot
,
em, no
p enano
mo'IVO: corporat'IVlsmo,
deIegados de poI'ICla
, que trabaIh am assessorando
S.Exa.
No seu art. 1º, a lei é bem clara. Diz: "A organização e o funcionamento das Polícias Civis dos Estados, órgãos essenciais à preservação da ordem pública..." Já começa a primeira bola nas costas da Polícia
Militar, que tem essa competência constitucional.
Tivemos uma conversa, recentemente, com alguns delegados de polícia. Como Relator do projeto
de desarmamento, diziam que eu estava retirando
uma atividade da Polícia Civil. Ouvi, nos corredores,
algum dos senhores dizer assim: "Não, vamos tirar,
A'
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porque a própria lei diz que o convênio pode ser feito.
A competência é do Exército, que pode, por isso, fazer
o convênio com a Polfcia Militar ou com a Polícia Civil.
Foi assim acordado".
Disse para o Deputado Luiz Antonio Fleury:
"Não tem problema, atenda-os; deixe que a Lei h2
9.437, ou o próprio Regulamento 105, faça isso. Não
foi esse nosso acordo? Está aqui: organizar, executar
e manter serviço de registro, cadastro, controle e fiscalização de armas, munições e explosivos e, ainda
mais, expedir licença para as respectivas aquisições
e portes, na forma'da legislação pertinente". Essa é
mais uma bola nas costas que os Srs. Delegados de
Polícia estão jogando nesta lei orgânica.
Há mais adiante uma série de questões, que
considero simpáticas, desde que sejam feitas para todas as instituições - todas -, e não somente para a
Polícia Civil. No seu art. 16, § 111 , é, no mínimo, curiosa
a alegação: "Considera-se autoridade policial o delegado de polícia de carreira". O Código de Processo
Penal em momento algum dispõe que a autoridade
policial é o delegado de polícia. Isso é processo, sabemos disso.
É discutido? É, sim. Existem correntes que dizem que autoridade policial é qualquer agente público
no exercício da função; outras, que é o delegado de
polrcia. Por isso sempre mantenho meu raciocínio:
delegado de polícia é a autoridade policial processante. Perdoem-me, mas é muita pretensão um delegado
de polícia dizer que um coronel, um major, um tenente, um capitão ou um soldado não é autoridade policiaI. ~ o mesmo que um Policial Militar estar na rua, deparar-se com uma ocorrência e chamar a autoridade
policial, porque ele não é. Está ali fazendo o que, então? Então, realmente temos que acabar com essa
Polrcia. Temos que nos despir dessas picuinhas e tipos de corporativismo.
Quero apresentar um relatório que traga benefícios para a sociedade. Se tivermos que mudar - pelo
menos, modernizar - o nome do inquérito, temos que
avançar. Os delegados estão preocupados porque
vão perder o poder: "O Deputado Alberto Fraga quer
acabar com o inquérito". Em momento algum eu disse
isso. Quero acabar, sim, da forma inquisitorial que
existe hoje. Quem defende um modelo inquisitorial
daquele, que a Igreja criou e não ll1Bis existe, está
fora da realidade.
O que chamo de modernizar? Pelo menos, vamos colocar um advogado para acompanhar o inquérito. Por que não? Mas, não, os delegados querem
manter o inquérito fechado para eJes. Se depender de
mim, não manterei. Repito: quero modernizar, avan-
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çar, fazer com que a sociedade participe um pouco
mais e tenha um pouco mais de liberdade naquelas
ações tão fechadas e enclausuradas da Polícia Judiciária.
Para finalizar, o mais impressionante é o seguinte: o art. 24 da Constituição, no seu inciso XVI, trata
de uma competência concorrente.
O que diz esse artigo?
Art. 24. Compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
XVI - organização, garantias, direitos
e deveres das polícias civis.
§ 12 No âmbito da legislação concorrente, a competência da União Iimitar-se-á a
estabelecer normas gerais.
Está predisposto esse artigo. Somente isso.
Esse projeto de lei que o Sr. Ministro da Justiça
enviou a esta Casa é totalmente inconstitucional, tanto que já existe um semelhante arquivado aqui há um
bom tempo. Mas me parece que querem nos fazer de
bobos.
Se depender da nossa proposta - e conversei
com S.Exa. nesse sentido -, podemos, sim, no relatório avançar, e na regulamentação do § 7º do art. 144
da Constituição Federal, que tanto queremos e de
que nossas instituições precisam e a sociedade ainda
mais, apresentar como sugestão lei única de organização ou até mesmo tratando das competências para
os órgãos policiais e não somente da Polícia Civil. Por
que só da Polícia Civil? Temos de pensar em todos:
Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e
Polícia Civil. Com sua atitude, o Governo mostra que
não quer fazer mudanças, que está mal-intencionado,
ao apresentar a esta Casa somente uma lei que beneficia a Polícia Civil.
Repito: a lei é justa. Precisa-se realmente de
uma lei orgânica para as Polícias Civis, mas para as
Polícias Militares também. Ou pensam que estão satisfeitas por viverem sob a tutela do Decreto-Lei n2
667, uma excrescência da ditadura militar? Ele, sim,
traz nossa subordinação direta ao Exército. ~ essa
militarização que temos que tirar, é esse vínculo. Até
hoje as Polícias Militares são maculadas tanto pela
sociedade como pela mídia. No entanto, não se fala
nisso. Prefere-se manter o Decreto-Lei n2 667, criado
pelo regime de exceção e que sobreviveu até hoje.
Vamos elaborar, sim, uma lei orgânica para todos,
para a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal
e a Polícia Rodoviária, para todos os órgãos policiais.
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Por isso, Dr. Jair Cesário da Silva, não tenho realmente nenhuma pergunta, porque já conhecemos o
problema. Até esperávamos - o senhor falou que iria
apresentar - algumas sugestões. Eu as estou aguardando, porque, com certeza, a proposta que vamos
apresentar, no mínimo, será polêmica, mas exatamente para que haja discussão, para que os segmentos da sociedade debatam o assunto. Não podemos
entrar em outro ano legislativo e meu relatório transformar-se numa PEC, como foi o da Deputada Zulaiê
Cobra.
Meu relatório vai caminhar no sentido da PEC nº
613. Evidentemente que há algumas discordâncias minhas e da Deputada Zulaiê Cobra, e é claro que vou
defender meu ponto de vista e ela, o dela. Mas, com
certeza absoluta, nosso relatório hoje está sendo muito mais bem aceito pela Esquerda do que pela Situação, porque parece que a Oposição quer mudanças e
a Situação não. Na minha opinião tem que mudar.
Pode haver resistências, sim, mas estamos aqui
para discutir o assunto, para debater com a sociedade, é para isso que esta Comissão está trabalhando
há nove meses, ouvindo várias pessoas que trabaIham diretamente com o assunto, não teóricos e oportunistas de plantão, dos quais este País está cheio, os
quais não podem ver um holofote que correm lá para
dar opinião sobre segurança pública. São pessoas
como nós.
Está aqui presente o Deputado Wellington Dias,
a quem rendo minhas homenagens. Sempre tenho
observado seus discursos coerentes na área de segurança pública. Todos temos que caminhar no sentido de apresentar mudanças, mas despidos do corporativismo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Esta Presidência pergunta ao nobre expositor se deseja fazer uso da palavra.
O SR. JAIR CESÁRIO DA SILVA - Sim. Tenho
profundo respeito pelo nobre Deputado, por suas idéias. Posso até nem concordar com elas, mas S.Exa. é
incisivo, é objetivo, e o faz de forma pública.
Só gostaria de informar aos nobres Deputados,
Sr. Presidente, Sr. Relator, que essa lei orgânica vem
sendo sistematicamente trabalhada por nós há mais
de cinco anos, com pleno conhecimento de todos os
segmentos interessados. Não vou entrar no mérito,
porque o Sr. Ministro da Justiça fez esse encaminhamento e não fez de outros segmentos, se é que isso
foi postulado.
Entretanto, nobre Relator, no dia de hoje, o Presidente do Conselho Nacional dos Comandantes de
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Polícia esteve com o Sr. Ministro da Justiça exatamente para pedir uma lei orgânica. E S.Exa. vai, certamente, dar a mesma atenção, e jamais colocaríamos qualquer obstáculo para que a Polícia Militar fosse dotada de uma lei para também estabelecer normas e regras gerais para sua atuação.
Há algumas anomalias apresentadas, que anotei. Gostaria de dizer que por algumas oportunidades
tive contato com V.Exa., conversamos de forma amigável, sem nenhuma conotação de corporativismo,
apenas sustentando idéias para debates.
Tentei, por diversas vezes, por indicação de um
assessor do Presidente da Casa, encontrar-me com o
Presidente do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais de Polícia Militar, em São Paulo. Fiz diversos contatos, solicitação até através do Dias, que está
presente aqui, e jamais fui procurado. Então, senti
que não havia' nenhum interesse da Polícia Militar em
conversar sobre lei orgânica nacional. Eu e meus pares entendemos que cumprimos apenas nosso papel,
defendendo o que achamos de direito e dentro do que
reza a Constituição.
V.Exa., preliminarmente, traz observações sobre a inconstitucionalidade de algumas premissas. A
primeira delas com relação à preservação da ordem
pública. Gostaria apenas de ler o enunciado do art.
144 da Constituição Federal, que diz:
Art. 144. A segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
11 - polícia rodoviária federal;
111 - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
Dentro da minha limitação intelectual na área do
Direito Constitucional, não vejo, salvo melhor juízo,
qualquer inconstitucionalidade. O enunciado encaminha-me a esse princípio.
Com relação à outra abordagem de V.Exa. sobre o controle de registro e porte de armas, há um deereto federal, cuja data não me vem no momento à
memória, o Regulamento 105. Na maioria dos Estados, esse trabalho já vem sendo exercido da forma
como está na proposta da lei orgânica, remetida pelo
Poder Executivo, com diversos cortes dentro das nossas sugestões.
Quanto ao que V.Exa. denomina autoridade poIicial, também não vejo nenhum sentido, dentro da mi-
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nha limitada capacidade de entender, porque o policiaI militar é autoridade policial nos termos do Código
de Processo Penal Militar e, nos termos do Código de
Processo Penal, exerce uma atividade residual, pois
neste caso a Polícia Civil é a autoridade policial. Não
vejo como rotular de inconstitucional, não vejo exclusividade, mas o Código de Processo Penal Militar dá
aos oficiais da Polícia Militar, quando na presidência
de qualquer procedimento de natureza processual, a
investidura de autoridade policial militar. Nunca foi negado por mim e por nenhum estudioso do Direito.
Com relação à nomenclatura inquérito policial,
tenho impressão de que seria muito mais um debate
para a reformulação do sistema processual brasileiro.
Mas costumo dizer, dentro da própria comissão que
estuda esse anteprojeto, que hoje está mais viva do
que nunca a exposição de motivos do eminente Prof.
F:ancisco ~ampo~, qu_ando dá sua~ razõe~ p,~ra ess~
sistema de Investlgaçao. Se alguma outra Idela surgir
para S,u?stituir a no~enclatura ou inquérito, que traga
beneficIo para a SOCiedade, todos estamos de acordo
em estudar uma nova implementação. Só que dentro
da nossa cultura jurídica não tenho encontrado, não
tenho visto nenhum dos estudiosos apontar outro caminho, outra alternativa.
Com qualquer denominação que seja, só não há
apuração de infrações penais no país em que não há
crime. Onde há crime, há apuração. Há outro nome?
Muitas vezes, os nomes são fruto da cultura de um
povo. Infeliz ou felizmente a cultura do nosso, áinda na
arte da investigação, é o instrumento de investigação
formal o inquérito policial. Não vejo nenhum sentido
para o vilipêndio dessa nomenclatura, porque se a
troca de nomenclatura fosse trazer algum benefício,
V.Exa. pode estar certo de que todos estaríamos correndo atrás. Mas se a simples troca de nomenclatura,
sem a troca de filosofia sustentada por nós, não trouxer, não será a mudança de nomenclatura...
Quanto ao avanço do inquérito, esse, sim, porque tenho visto muito pelos corredores falarem em
avanço, mas de atribuições alheias, em atribuições incompatíveis.
Com relação à participação do advogado, é do
conhecimento de muitos Parlamentares desta Casa,
apresentamos projeto, em auxílio à ComiSsão que estuda a reformulação do Código de Processo Penal,
em que indica que o indiciamento, além da motivação,
precisa necessariamente contar com a presença dos
advogados. Todos nós, delegados de Polícia, bacharéis em Direito, temos consciência da importância
desse acompanhamento. Tenho dito sempre que o
delegado não apura nada contra ninguém, ele apura
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fato. E do fato, aí, as partes é que se incumbem de estabelecer a lide penal. Da autoridade policial, a Polícia
Judiciária não é parte, procura apurar fato.
Diria - e volto a conclamar V. Ex!! pelo profundo
respeito que tenho pela sua dedicação e devoção à
causa que propõe - que, como Presidente de uma
entidade naciOnal, tenho certeza de que posso falar
também pelcf Dr. Achilles, estamos diuturnamente à
disposição de V. EXª, de qualquer membro desta
Casa e de qualquer segmento representativo da Polícia Militar para construirmos uma ordem jurídica sustentada de forma objetiva em padrões que atendam à
sociedade e não ao corporativismo.
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Pois não, Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Concordo com a grande maioria do que foi dito aqui pelo
Dr. Jair Cesário da Silva.
No entanto, pedi que S. SII lesse o § 5º do art.
144 que diz em seu caput·
"
.
Art. 144. A segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e. da incolumidade d~s pes~o~s e do patrimania, através dos segUintes orgaos: (...)
É evidente o que diz.
Mas o § 52 desse mesmo artigo reza:
.
, .
..
,
.
§ 5º ~s poliCias mlhtar:s cabem a pol!CI~ ostensiva e a preservaçao .da ord~.m pubhca; aos c~rp~s _de bo~?elros mlht~r~s,
além das atrlbUl20es d~f1~ldas em leI, Inc~r:nbe a execuçao de atiVidades de defesa
CIVIl.
Esse artigo indica as competências, sim, dos órgãos, das instituições policiais, assim como dos órgãop da Polícia Civil: a apuração das infrações penais, exceto as militares. Estamos mexendo. Por isso
que é bom nós, os entendidos em segurança pública,
discutirmos a matéria.
Também não vejo como exclusividade a apuração de infrações penais pela Polícia Civil; não, porque
aqui só fala da Polícia Federal, e já existem julgados
no Supremo Tribunal Federal que apontam para isso.
São esses deslizes que existem no País que temos de
aqui realmente corrigir.
Há um delegado de polícia na Presidência desta
Comissão, que conhece bem o assunto; advogados,
como Nair Xavier Lobo e Hélio Costa, enfim, há vários
Parlamentares que conhecem o assunto. Então, teA
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mos de avançar. Por isso que digo que não vou ser
enganado por ninguém e tampouco vou enganar.
Concordo, Dr. Jair Cesário. V. SB tem a mesma
opinião minha em alguns aspectos. Temos de realmente discutir o assunto. Só que há coisas que passam. E se os senhores acham que vão passar por
mim de forma despercebida estão enganados. Não
estou querendo brigar, de forma alguma, nem estabelecer debate neste momento. Só estou apontando coisas que li e vi de maneira até grosseira. Dizer que estou sem razão é outra coisa. Estou lendo os textos
constitucionais.
.
Concordo plenamente com o que foi dito aqui.
Quando falo no corporativismo é porque, assim como
há coronéis que não podem mais me ver que fecham
a cara, porque querem manter uma coisa ortodoxa
que não funciona há 100 anos, V. Sll tambélJl tem colegas delegados de polícia que não querem mudanças. Também ~ou dirigente de entidad~.r~presentativa, sou o Presld~nte do Clube dos OficiaiS, também
represento uma categoria.
Não quero que venham discutir a matéria comigo ou me trazer sugestões achan~? que não con~ecemo~A o ~ssunto'IA Deputada Zulale ~obra tem mUita
expenencla nesse tema, pelo menos Já elaborou u_m
relatório, e muit~ bom. Só Mário Covas é que nao
sabe.
Enfim, senhores, era isso. Não estou aqui para
brigar com ninguém, mas para dizer que estou atento
e vamos apresentar, sim, modificações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Com a palavra o Dr. Jair Cesário da Silva.
O SR. JAIR CESÁRIO DA SILVA - Gostaria de
comentar as análises feitas pelo eminente Relator,
que, ao citar os advogados membros desta Comissão, talvez, por lapso, não citou a nobre Deputada Zulaiê Cobra, uma das advogadas...
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Citei.
O SR. JAIR CESÁRIO DA SILVA - ... e1e conceito muito grande' dentro da área do Direito Penal, em
São Paulo.
Com relação à exclusividade que V. Ex!! reporta
à Polícia Federal, gostaria de dizer que de forma inversa, quando estabelece que à exceção dos delitos
de interesse da União, que é da Polícia Federal, e os
de natureza militar, de forma residual, os demais são
atribuições das Polícias Civis.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Acreditando esta Presidência no bom entendimento
entre o Sr. Relator e as diversas entidades de classe
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dos policiais, passo a palavra ao nobre Deputado Jorge Pinheiro.
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Dr.
Jair Cesário da Silva, não sou policial nem advogado,
talvez não tenha as qualificações necessárias para
tal. Mas, como bom observador, agindo com bom senso e acompanhando de perto tudo aquilo que acontece dentro do bojo da segurança pública, que é algo de
interesse nacional, na minha humilde visão, gostaria
de apresentar alguns pontos.
V. SI falou a respeito do. Plano Nacional de Segurança Pública, que vejo como uma espécie de plano emergencial, feito meio às carreiras, propulsionado por fatos que vão acontecendo, de certa forma colocando o Governo Federal contra a parede. Seu carro-chefe é o investimento em iluminação pública, uma
coisa óbvia: onde. há ruas mal iluminadas, há mais
propensão a que um marginal fique escondido e cometa delitos. Mas muitos crimes acontecem em plena
luz do dia, em lugares bem iluminados, em casas que
tenham aparentemente boa segurança etc.
V. S@ citou a questão da qualificação, investir no
ser humano, preparar o policial, bem remunerá-lo e
treiná-lo e mencionou o caso recente daquele policiaI. Será ~ue ele, poucas horas antes ou no dia anterior estava em casa descansando ou, de repente, fazia
o~tro trabalho paralelo para compensar seu parcos
rendimentos? E entro no tema habitação. Onde moram nossos policiais? Na f91ve1a, no morro, convivendo com os traficantes? Têm morada decente? Será
que saem tranqüilos para trabalhar, sabendo que sua
família está livre de represália por parte de um bandido?
São três as perguntas que faço. Primeira: como
V. S8 vê o Governo Federal colocando a iluminação
pública como o carro-chefe, uma grande novidade do
seu Plano de Segurança Pública?
Segunda: com relação ao que o Governo disse,
ou seja, que os Estados teriam o direito a esse recurso a partir do momento em que conseguissem baixar
em 10% o índice de criminalidade, pergunto: será
que, com relação ao sujeito que está se afogando é
melhor deixarmos ele ficar mais dez minutos para ver
se agüenta e, aí, vou salvá-lo? Se o Governo tem realmente disponível essa quantia, esse recurso, por que
esperar que os Estados, já afogados, baixem o índice
de criminalidade, que acredito que gostariam, mas
não conseguem por que não têm recursos? Será que
seria dessa forma? Como V. S@vê esse ponto inserido
no Plano Nacional de Segurança Pública?
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Minha terceira pergunta refere-se à Polícia Técnica. Uma vez que V. 8 11 é Presidente da Associação
dos Delegados de Polícia do Brasil, cqmo vê o trabalho da Polícia Técnica? Ela pleiteia independência
econômica, mas quer estar inserida no bojo da segurança pública, até para ter dinheiro para investir em
e~uipamento, porqu~, afinal de contas, é Po!ícia ~écmca, que, sem eqUlpame~to adequa~o,. na? ~xlste.
T~m~s o exemplo do Instituto de Cnmlnahst!ca do
~Istrito Federal,. que. elabor~u ~p~nas um sistema
movador no ,BraSil de Impressao digitai, sem recursos.
Vejo que nossa Polícia Técnica tem condições
de fornecer, da melhor maneira possível, as provas,
mas não tem b investimento econômico-financeiro
adequado.
~ostaria que .V. 8~ t~mbém. opinasse sobre a
ques!a~ de a Polr~la Tecmc~ ~Ielt~~r, uma ve.,z que
está mtlmamente Itgada à Poltcla CIVil, a questao...
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Deputado Jorge Pinheiro, V. EX- também se refere, além de
econômica, à independência funcional.
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Funcional.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - É, porque V. EX- falou só em econômica.
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Econômica. Mencionei a questão econômica, porque
conversamos com o ex-Ministro e, quando se falou da
questão funcional, até abriu mão dela, na reunião, se
pelo menos tivesse a questão econômica, que já seria
o suficiente. Se pudesse, evidentemente, a questão
funcional também seria interessante.
Gostaria que V. SI observasse esses três pon·
tos.
Agradeço ao Deputado Alberto Fraga, que me
lembrou da questão funcional, da qual até tinham
aberto mão, se pelo menos conseguissem a independência econômica.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Com a palavra o expositor.
O SR. JAIR Ce8ÁRIO DA SILVA - Nobre Deputado Jorge Pinheiro, com muita satisfação respondo
as suas indagações. São observações dessa natureza que nos conduzem a um ponto extremado da reflexão sobre o combate à violência.
Quanto ao aspecto iluminação pública, diria a
V. Ex!! e a seus eminentes pares que não é fator de
inibição absoluta. Mas sabemos, por experiência de
trinta anos promovendo investigação policial no Estado de São Paulo, que na maioria dos delitos vale-se o
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delinqüente de forma onde dificilmente seja identificado, ou seja, a falta de luminosidade favorece em certa
parte, mas não é uma razão absoluta.
Tenho a impressão, melhor esclarecendo a V. BeM,
de que esse aspecto de alguma forma traria alguma
contribuição ao combate. Claro que isoladamente não
surtiria efeito, mas, dentro de um conjunto de medidas, poderá, sim, dar algum efeito produtivo, porque
sabemos que muitos Municípios vivem de parcos recursos e qualquer contribuição vinda de projeto do
Governo Federal, por certo adaptada a outras providências de natureza preventiva, fatalmente produzirá,
sim, efeito. Isoladamente, tenho minhas dúvidas. Mas
dentro de um conjunto certamente a iluminação também poderá produzir algum resyltado.
Com relação à exigência da chamada produtividade para que possa pleitear ajuda do Governo Federal, é discutível essa observação, porque lendo o projeto apenas entendi que há necessidade, para renovação de postulação, de apresentar resultado. É uma
providência absolutamente válida - esse é um posicionamento pessoal-, porque muitas vezes o Governo
Federal começa a investir no organismo de segurança pública e esse investimento não é levado ao segmento, ou seja, não é levado a proporcionar ao policial
melhores condições de vida, corno muito bem V. ExI
sustentou, e ele vai continuar produzindo mal.
É necessário sentir se os Governos dos Estados
e dos Municípios, porque essa também é uma contribuição como estímulo às chamadas Guardas Municipais, realmente estão investindo essa dotação orçamentária federal para diminuir a incidência criminal.
Se não for assim, vamos desvirtuar a aplicação, não
vamos melhorar em nada a condição do policial civil
ou militar com relação à moradia e à forma de sustentação da sua família.
Por fim, a observação de V. Exa. sobre a independência orçamentária da chamada Polícia Técnica.
Gostaria apenas de rotulá-Ia como setor técnico da
Polícia, porque é à Constituição Federal que compete
criar ou deixar de criar órgãos, que não criou mais
uma Polícia, dentro das tantas que temos. Vários fundamentos são levados a esse sentimento.
O que vemos, na prática, é que o técnico da
área quer ganhar como policial, mas não quer ser policiai. Não vejo nenhuma razão plausível dentro do
contexto interesse social que possa trazer a separação do segmento técnico. Qual é a função básica da
Polrcia Judiciária no País? Promover a apuração de
infrações penais através de duas formas: provas teso
temunhais e provas objetivas. O setor técnico está en-
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volvido dentro de parte dessa produção de provas objetivas, complementação da prova testemunhal.
No meu entendimento e no da maioria dos meus
companheiros, se dissociarmos a colheita da prova
testemunhal da prova técnica estaremos enfraquecendo a prova. Se enfraquecer a prova é a sociedade
que perde e o único que tira proveito é a delinqüência.
Não tenho nenhuma objeção com relação a uma independência orçamentária para investimento, mas
com relação à independência operacional, no meu
modesto entendimento, por enfraquecer a operação e
o sistema de investigação, vai trazer prejuízo à sociedade e lucro para ninguém, a não ser para o delinqüente.
Não sei se o País, neste momento, precisa preocupar-se em distinguir delinqüentes com benesses.
Atingimos patamar profundamente triste. Qualquer
estímulo trazido ao chamado delinqüente profissional
é desserviço à sociedade, dentro da minha modesta
opinião.
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr.
Presidente, gostaria de usar a palavra para uma pequena réplica.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Pois não, Depufado Jorge Pinheiro.
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Com
relação ao que V. Sa. disse sobre Polícia Técnica, sobre enfraquecimento, não vejo dessa forma. Entendo
que quando falamos em isenção na apuração, fornecimento de provas, o que se questiona é que, uma vez
que estão altamente ligados à questão do inquérito,
ao delegado etc., muitas vezes os peritos ficam numa
situação de dependência total. Uma independência
nesse sentido, para que possa ser isento na coleta
das provas, seria interessante.
O que se questiona não é a criação de mais uma
Polícia, não, ela estaria inserida: Polícia Civil. Mas
que houvesse independência, porque o que se questiona é exatamente o fornecimento dessas provas,
haja vista existirem al~uns casos em que muitas vezes o delegado interfere diretamente. É a grande ânsia do Instituto de Criminalística, da Associação de
Criminalística, manter independência. Evidentemente, não estamos generalizando. Há delegados que realmente contribuem, e muito.
Agora, quanto à questão financeira, concordo.
Somente quem é técnico, da área, vai ter uma visão
de como aplicar um recurso. É muito difícil para alguém imaginar investirem-se não sei quantos mil reais num microscópio. Só mesmo o técnico sabe a finalidade desse material, como vai agilizar o trabalho e fa-
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zer com que não haja nenhuma dúvida quanto às provaso
O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Sr. Presi-

dente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Antes de passar a palavra, Dr. Jair Cesário da Silva,
quero dizer ao nobre Der>utado Hélio Costa que há
lista de inscrição para del"1ites que tem que ser respeitada.
O SR. JAIR CESÁRIO DA SILVA - Nobre Deputado Jorge Pinheiro, gostaria de esclarecer a V. Exa.
que todos os peritos técnicos têm total independência
funcional. O que eles não podem ter - o que desejam
- é independência absoluta de natureza administrativa. As provas estão entrelaçadas, sim. Muitas vezes,
há essa necessidade do acompanhamento da prova
material e da prova testemunhal.
Com relação a casos específicos, quando levarem fatos dessa ordem a V. Exa., muito mais à guisa
de colaboração, gostaria que dissesse: "Apontem casos concretos, onde aconteceu, que providência foi
adotada?". O ser humano pode ser tentado a cometer
determinado deslize. Mas há no Brasil inteiro Corregedoria séria e rigorosa. Então, quando disserem que
há interferência, pergunte onde, quando, que providência foi tomada. V. Exa. vai notar que acaba o diálogo aí. Da independência técnica eles dispõem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Satisfeito o Deputado Jorge Pinheiro, passo a palavra
à nobre Deputada Zulaiê Cobra, com aquiescência da
nobre Deputada Nair Xavier Lobo.
A SRA. DEPUTADA ZULAlê COBRA - Fico
muito contente por estar hoje aqui, Sr. Presidente, Sr.
Relator, meu nobre Delegado, Dr. Jair Cesário, porque vejo, pela primeira vez, numa Comissão de Segurança Pública, já fui Relatora na outra, a presença de
tão ilustres delegados de polícia. Faço questão de falar isso, meu jovem Coronel da Polícia Militar, porque
a Polícia Militartem um lobby pesado nesta Casa, e a
Polícia Civil não.
Agora, é claro que estamos um pouco bravos
com a Polícia Civil, até porque enviou esta lei orgânica num momento, meu jovem Delegado Jair Cesário,
em que estamos apurados com essa ignorância do
Governo Federal de fazer um Plano Nacional de Segurança - e olhe que sou PSDB - sem consultar QS
membros da Comissão de Segurança Pública. Estivemos lá, o Presidente, Deputado Aldir Cabral, o Rel~I ,tor, Deputado Alberto Fraga, e eu, que já te'1ho a
PEC, juntamente com as do Gove~no e a do Deput~
do Gonzaga Patriota.
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Estamos discutindo segurança pública na Casa
desde 1997. O Governo não conversou direito conosco e elaborou um Plano Nacional de Segurança Pública sem conversar, E, o que é pior, nele fala em algumas coisas que já existem na minha PECo Portanto,
alguém o informou a respeito de Fundo Nacional 'de
Segurança Pública e da unificação das Polícias. Achei
bonito, porque temos mesmo que unificar.
Hoje, os discursos dos digníssimos Relator e
expositor serão gravados e levarei à consideração de
fazermos a unificação. Não podemos ter dois espíritos diferentes em termos de segurança pública, Com
todo o respeito à PoJ(cia Militar e à Polícia Civil, temos
de ter só uma Polfcia ostensiva, armada, uniformizada, de rua, e a outra investigativa e judiciária, e as
duas caminhando juntas. Caso contrário, ficará sempre essa história de corporativismo de lá e de cá.
Não precisávamos estar discutindo aqui a lei orgânica. Tenho em mãos a do Ministério Público. Essa,
sim, uma lei orgânica. O que tenho aí, na PEC, Dr. Jair
Cesário, é a lei orgânica das Polícias. Ou vamos fazer
u~,a coisa intelig~nte para as Polícia~ ~ed,e~I, iv!1 e
MIlitar ou yamos ficar à reboque do Mlmsteno Publico
e da m~glstr~tura: O qu~ queremos ?g?,:?, co~ esta
PE~, é Insenr,a lei orgânica na Constit,U1çao e nao em
projetos de !el. Não q~e~e~os uma lei menor, queremos uma lei na ConstitUlçao.
E~tão, quero su~ contri~uição,
Jair, para traz~r aqUilo ~ue constru~u na lei orgânJ~ de lá ~~ cá.
LI seu projeto e gostei de alguma~ C:O lsas, pnnClpalmente do fato de o delegado de poliCia - e quero também para o policial militar -, quando intimado, ter as
mesmas prerrogativas do Ministério Público, cujo
membro não pode ser preso em flagrante, tem que
ser requisitado para o órgão judicial, fora uma série de
situações, que não lerei, ou fico com mais raiva.
(· C· 'I P 1(' M'lit
D
, Quero que a Po1.cla IVI, a o ICla I ar e a rDIfcla Federal, e as três se fazem presentes nesta
Mesa, estamos completos... Sou advogada militante
dessa área há 33 anos, entendo do assunto e sei que
as três precisam estar juntas pela segurança pública.
Caso contrário não teremos nenhum plano nacional
que dê certo, '
A unificação tem que ser feita. O projeto diz que
o policial de rua, ostensivo, armado ou uniformizado,
tem que ser militarizado. A expressãamilitarizado não
me' causa muito amor, mas também não fico muito
contrária, porque quer dizer que tem de ter treino.
Tudo bem. Agora, quartel, nunca mais, não quero.
Não sei o que eles fazem lá dentro. E não entramos
em nenhum. Já desafiei o Secretário de Segurança
Pública do Rio de Janeiro, que esteve aqui, Coronel-
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um é Ministério Público, o outro, Coronel da Polícia
Militar -, que não entra em qualquer quartel sem ordens previamente estabelecidas. Se nós, cidadãos,
não entramos, nem autoridades, quer dizer que quartel é algo proibido. Não sabemos que tipo de instrução, e caio na pergunta do nosso digno Deputado, é
dada ao policial militar. Desconhecemos.
Outra coisa, não interessa à Polícia Militar
esta lei orgânica. Tem razão o nobre Deputado
Alberto Fraga, que por acaso é Coronel da Polícia
Militar também, porque hoje é muito mais Deputado
do que Coronel. Por quê? Porque os coronéis não
estão preocupados, delegado, Quando falamos em
lei orgânica, e o Deputado Alberto Fraga fala, causa
espécie, porque ela é para tropa, que quer uma,
porque quem vai policiar a rua são o soldado, o
cabo, o sargento, no máximo, o tenente. O major, o
capitão e o coronel ficam nos quartéis, numa boa,
não precisam de lei orgânica. Trabalham ou não,
tanto faz. Mas o que vai fazer o bico, que morre e
que mata no bico, é o coitado do policial.
Tivemos aqui, há uns tempos, o Coronel da Polícia Militar de São Paulo José Vicente, que disse uma
coisa que me deixou arrepiada: "Quem não fica nos
quartéis não é visto, e quem não é visto não vira oficiai". Quem vai para o policiamento de rua é o soldado
comum, Eu me sinto mais soldada de rua do que oficiai, em minha vida, porque não fico em palácios, e
quem não é visto em palácios não sobe na vida. Eu
nunca subirei na vida, porque me sinto em policiamento de rua ostensivo.
_'
, . "
,
.
. Entao estamos aq~l, dlgm~slmo, hOj.e co~vldadí~slmo, .Delegado Dr. Jair Cesáno, para dlscu~1r ,u~a
lei orgâ~lca, uma pr~p?sta ~e e~enda à Const~u~ç~o,
para um! as trê,s Pollcl~s e I~sert-Ias na_ConstltUlçao,
como lei orgânica. E nao adianta que nao vamos enfrentar isso com facilidade.
. .
. Quando conve~mos com o ~Inlstro José ~rego~ e com o Secretário-Gerai AloY~I? Nunes Ferreira,
e ainda vamos ~nversar com o MInistro Alberto Cardoso, sempre dissemos que é o momento de mudar
as Po!fcias. Ninguém a agüenta mais como é, nem ela
própria.
O projeto fala em salários compatíveis - também eu -, mas na inamovibilidade, e na sua lei orgânica não. Ou, se fala, copiou da minha. Agora, não fala
na irredutibilidade de salários, que também deve existiro Não falo na vitaliciedade, que é meio complicado,
mas vamos falar, porque o delegado de polícia e o pcIicial ostensivo de rua, que é o militar, hoje também
tem que ter as prerrogatÍV"cls do juiz e do promotor.
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Ou vamos ficar aqui, unidos, ou vamos discutir
na reforma do Poder Judiciário, e não conseguimos,
uma porção de coisas e não o objetivo desta PEC:
porque o lobby do Ministério Público é grande na
unificação, sim, uma polícia só, civil, as duas, porque
Casa, como também o da magistratura. Então, temos
segurança pública não é militar, com todo o respeito à
que tirar, sim. Controle externo igual ao de juiz e proPolícia Militar, mas civil, não tem nada a ver com quarmotor: administrativo, financeiro e de atos funcionais.
tel, com militarismo, nada disso. O preparo até pode
Hoje tivemos naquela Casa a cassação de um
ser adequado para esse homem enfrentar o policiaSenador da República. Desde que cheguei aqui, já
menta de rua, com o bandido.
cassei mais ou menos sete Deputados, todos por proAgora temos aqui que voltar à condição mais imblema de decoro. Nunca vi ninguém da Polícia Militar
ou da Polícia Civil, juiz ou promotor ser cassado' ou
portante desta proposta de emenda à Constituição,
que é a figura do policial. E não vi o Governo Federal
perder a sua condição por decoro.
(Intervenção ininteligível.)
falar uma vez de academia de polícia única. Nós nos
referimos a ela na PEC, V. Sa., também, em sua lei orA SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Não, o
gânica. Mas temos de ter uma academia em que os
PM tem um negócio horrível que se chama regimento
dois comecem juntos.
disciplinar, que mata o soldado, o cabo e o sargento.
Temos de ter a compenetração de que vamos
O coitado não cortou o cabelo, vai preso; não fez as
fazer uma lei orgânica que dê ao policial a condição
unhas, vai preso; não raspou a barba, vai preso. Isso é
maior. Ele tem de ser preparadíssimo, especialíssimo.
um absurdo. Agora, com o Policial Militar que sai à
Eu dizia ao Deputado Alberto Fraga que vamos fazer
rua, não estão preocupados. Se esse ele assaltar,
uma previdência para o policial especialíssima, não a
roubar, matar, não estão nem aí. O negócio deles é
dentro de quartel.
do professor ou Ide outras categorias do funcionalismo público, não. A segurança pública é especialíssi(Intervenção ininteligível.)
ma e diferentíssima.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Não,
Não podemos ter um policial que corre risco de
vale para o Brasil todo. Aqui também tem muita corvida, que tem toda uma vida junto com a delinqüênrupção na Polícia Militar.
cia, uma coisa horrorosa, em contato permanente
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO com a criminalidade, e não ser especial, ser bem treiDeputada.
nado. Não vimos no plano isso.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Então,
a Polícia Militar, não posso... Aparte aqui?
Daí por que falo e aceito as críticas de todos de
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO _
que esse plano veio de emergência total, mas não ouv~u a CPI do Narcotr~fi~o direito, não ~uviu a ComisDeputada, gostaria de um aparte.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA _ Pois
sao de, Seguran~a Publlc~ da Casa, nao. leu as. P~C
que eXlst~m aqUi. P,?r que? Porque a cOisa mais I,~não com muito orgulho.
portante e a formaçao do homem ou da mulher pollcl'
ai. Sem isso, não há nenhuma reforma na Polícia. Ou
,O SR. DEPU~~DO ~EGI~ALDO GERMANO:
vamos dar a ele gabarito suficiente para enfrentar as
FUI soldado,da PoliCia MIlitar e ISSO que, V. Exa. esta
levantando e verdade. Dura~t~ os ~.ete, OitO meses de
ruas... Não me refiro só àquele policial que teve a infelicidade total naquela.situação horrível no Rio de.Ja-- curs-º-p~ra,?soldadod~ :ohcl,a MIlIt?r, ~abe qu~nta~
neiro do seqüestro daquela moça. São centenas de
vezes a~I~:I, ~ma vez. ?InCO tlro~. So fUi descobnr ml
exemplos. Mas a culpa não é dele, é nossa. Não o prenha deflclenCla para atirar depOIS:.
.
~ SRA. DEPUTADA ZULAIE COBRA - DepOIS
paramos para o confronto, para o inquérito policial, Dr.
Delegado. Quantos delegados de plantão tratam mal
que atirou.
... O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO a população que procura por eles. Sou testemunha
viva disso. É igual a juiz e promotor, uma desgraça toNão, tempos depois.
tal. São,todos prepotentes.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
Agora, controle externo administrativo, financeiO SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO ro e de atos funcionais nos moldes da magistratura e
Fui descobrir meses depois. Só consigo fechar o olho
do Ministério Público na sua lei orgânica não tem. Vadireito para atirar. É uma coisa que acontece no éurso,
e, quando chega à rua, o policial depara-se com uma
mos fazer um reparo lá, como neste, para inserir. Não
tem que ter esse controle que existe aqui, porque aqui
situação em que tem que fazer tiro de mira, tiro, de reé fiscalização. Na Lei Orgânica do Ministério Público
pente. Eu só conseguia fechar o olho direito - uma conão é controle externo. Tentamos tirar da Constituição
isa simples -, e sempre o tiro que dava saía a um pal-
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mo do alvo, à esquerda. Nunca descobri isso em treino, na Polícia, porque só atirei cinco vezes, mas depois. Aí, passei a ficar com os dois olhos abertos, por
mim mesmo, não por curso.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Mas,
mesmo assim, o senhor tinha uma arma na mão, tinha a autoridade dessa arma na mão.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO _
É só atirei uma vez no Curso de Soldado com revólv~r 38, cinco muniçÕes. Havia metralhado;as, não tive
especialidade de tiro. Trabalhei na rua durante cinco
anos.
A SRA. DEPUTADA ZULAlê COBRA -Isso há
quanto tempo?
'
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO _
.t
t
Ja em empo.
_
.
A SRA. DEPUTADA ZULAIE COBRA - QUInze
anos?
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO Há uns quinze anos.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Você é
moço, rapaz. Fala a verdade. Só pode ter quinze anos,
e olhe lá.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO Já discuti muito essa situação. Acidente com policial
em tiroteio com marginal, bala perdida, que, na minha
opinião, deve-se por falta de treinamento, de preparação, de técnica.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Nobre Deputada Zulaiê Cobra, uma intervenção desta Presidência. Através do telefone celular do Deputado Alberto Fraga, soubemos que a Comissão contra a
Violência receberia hoje o Ministro da Justiça, José
Gregori. Entretanto, foi cancelada, não vem.
A SRA. DEPUTADA ZULAlê COBRA - Também não conseguimos trazê-lo aqui. Quero terminar
dizendo que o Plano Nacional de Segurança Pública
do Governo Federal s6 podia dar certo se falasse na
figura do homem. Primeira coisa: o policial tem que
ser muito bem preparado, bem tratado e bem informado. Quanto ao que houve no Rio de Janeiro e ao que
há em vários Estados brasileiros, a culpa é nossa, de
autoridades de Governos.
Esta Casa já reuniu vários Governadores, em
1997, inclusive do meu Estado, Mário Covas, para
discutir segurança pública. O assunto não é novo.
Agora, se o Governo atropela e passa por cima da
Comissão, de Deputados que conhecem a matéria,
para elaborar um plano que fala de uma série de coisas, mas não do policial, nem federal nem civil nem
militar...
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Hoje estamos terminando o semestre. Quero
agradecer muito a presença do nosso ilustre já quase
Deputado, Dr. Jair Cesário, que veio engrandecer-nos
com a presença de um policial civil. Minha proposta é,
em agosto, ouvirmos todos os Ministros das áreas
que nos dão abrigo - Ministério da Justiça, Gabinete
de Segurança Institucional - para desvencilhar esta
Comissão, no sentido amplo, a fim de que o relatório
do nosso ilustre Deputado Alberto Fraga seja muito
mai~ amplo do que minha PEC. e cause i':l~a.cto. ~a
sociedade, dando o preparo devido aos policiais CIVil,
militar e federal.
Aí, sim, vamos ter uma segurança pública digna
d? povo brasileiro, pois b~~sileiro é tam~ém ~olicial e
vlce-v.ers? Se~. essa umao, esse cammh~r Junto de
respeIto a PoliCIa, que tem que ser respeItada, mas
- pe Ia arma nem pe Ia cara fela,
. porque po I'ICla
. Ie
nao
cara feia não adiantam. Ele tem que ser simpático,
tem que andar, tem que ser comunitário. Tem que ser
polícia cidadã, interativa, ostensiva, de rua, investigativa, perfeita, inquérito perfeito, mas com autoridade
também. Não adianta as POlícias Civil, Militar e Federal quererem estar na Constituição só, tem que haver
respeito, ou vamos ter uma usurpação em que o Ministério Público e a magistratura querem mandar, e
não sei para que serve Polícia mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado A/dir Cabral) Passo a palavra ao nobre expositor.
O SR. JAIR CESÁRIO DA SILVA - Queria apenas fazer um ligeiro comentário sobre as afirmações
da nobre Deputada Zulaiê Cobra.
Em determinado momento, S. Exa. se refere ao
projeto de lei de delegado. Não, é um projeto de lei do
Ministério da Justiça, em que os delegados apresentaram bastantes subsídios, e quase todos foram cortados. Por isso que continuo dizendo, e V. Exa. me
confirmou, que ainda é um projeto de lei modesto.
Continuo afirmando, em que pese o protesto do nosso nobre Relator, que compreendo, mas continua
sendo um projeto de lei modesto.
Entretanto, gostaria de dizer aos Srs. Deputados que ele é de fundamental importância para a sustentação de melhores dias para a sociedade no contexto de segurança pública. Muitos Estados não dispõem sequer de uma minuta de lei orgânica, de deereto, nada, haja vista o exemplo do Estado de Tocantins, onde até pasteleiro - e não vai aí nenhuma conotação negativa - é nomeado delegado. Então, não pademos conceber o exemplo de Tocantins para o País.
Quando falamos do projeto de lei orgânica, há
de se ressaltar que ele não é absolutamente incom-
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patível com as reformas de natureza estrutural da
Constituição que deverão ser propostas por esta
egrégia Comissão. Elas podem conviver, porque não
se antepõem. A Polícia Militar, bem ou mal, tem o chamado Decreto-Lei nº 667, de 1969, e tem um assento
legal. Existem muitos Estados, porém, em que não há
nenhum tipo de proteção. Essa é uma das razões pelas quais faço um apelo a V. Exas. no sentido de que a
aprovação dessa lei que trará efetivos bene'fícios para
nossa sociedade.
Por fim, quando V. Exa. fala sobre a demissão
por decoro, eu não diria bem por decoro, mas por outras razões. V. Exa., que é advogada, militante das
mais brilhantes no Estado de São Paulo, é testemunha de que é uma constante a demissão de maus poIiciais. V. Exa. é também, nobre Deputada, nossa testemunha, porque, em momento algum, eu, na condição de presidente de uma entidade nacional, e o Dr.
Paulo Fortunato, aqui presente, Presidente da Associação do Estado de São Paulo, jamais saímos em
defesa do mau policial, que não nos serve como delegado, policial ou cidadão.
Então, tenho também esse mesmo sentimento.
Não tenho procuração para falar em nome da Polícia
Militar, mas penso que ela também, até onde tenho
conhecimento, não tem compromisso com maus policiais, sejam eles de onde forem.
Portanto, nobre Deputada, também gostaria de
dizer a V. Exa. que uma Comissão designada pela Direção-Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo,
aqui presente, elaborou um estudo do projeto de V.
Exa., voltado à unificação. E hoje terei o prazer de
passar às mãos do nobre Presidente esse estudo, se
essas contribuições de alguma forma servirem.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Dr. Jair
Cesário da Silva, quero esclarecer que o projeto de lei
orgânica veio com regime de urgência e, sendo assim, claro, irá a plenário o mais depressa possível. Ele
atrapalha - e muito - a nossa proposta de emenda à
Constituição, porque a nossa é maior. A inclusão na
Constituição de exigência de lei orgânica vai acabar
com a possibilidade de termos uma lei orgânica que
pode valer ou não. No dia em que constar da Constituição a exigência de uma Lei Orgânica da Polícia como
um todo, será diferente. Nesse ponto, V. Exa. pode me
dizer: "Ah, mas pode demorar". Eu, porém, gostaria
que fortalecêssemos a Constituição e não que fizéssemos uma lei orgânica por meio de um projeto de lei
de natureza menor.
Tudo bem. Já está na Casa, e vamos ter de enfrentar esse processamento, que vai causar ciúme,
como V. Sa. sabe. Estamos tentando segurar as
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duas Polícias, a Federal e a Militar, junto com a Civil, e, de repente, a Civil vem e nos vai criar problema. Que vai, vai. Aliás, já nós criou problema. A reação do Deputado Alberto Fraga hoje dá bem a medida dessa problemática, mas não tem importância.
Nós vamos enfrentar.
Quero dizer a V. Sa. ainda que temos de colocar
na lei orgânica, seja no projeto de lei, seja na PEC, vedações e proibições, como há na magistratura e no Ministério Público agora, com a reforma. Temos de impor
o decoro. Os juízes não queriam decoro, assim como o
Ministério Público também não queria, mas colocamos. Embora saibamos que V. Sa., como todos os delegados que dirigem hoje associações de delegados
do Estado de São Paulo e de outros Estados, não quer,
temos de exigir o decoro. E a possibilidade de punir poIicial pelo decoro é complicada, é algo dificílimo de fazer, porque na Corregedoria também há corporativismo, igualmente, é difícil punir juiz e membros do Ministério Público por decoro. Pode-se punir o delegado por
crime, quando rouba ou comete outros tipos de crimes,
como também se pode punir o policial militar, o juiz e o
promotor. Hoje, só se pode punir um promotor ou um
juiz por meio de ação judicial. A partir da Reforma do
Poder Judiciário, vai-se poder punir juiz e promotor
com a perda do cargo também por atos de falta de decoro, o que é moral e ético, e a ética faz bem em todas
as carreiras, e queremos isso escrito na PECo
Não estou querendo dizer que isso facilite algo.
Estamos falando em algo maior: colocar bem expressamente, tanto na sua lei orgânica, no projeto de lei,
quanto na nossa proposta, a questão do decoro, para
poder punir o policia', seja civil, seja militar, seja federal, como igualmente vamos poder Iilunir o promotor e
o juiz, por falta de dec9ro.
.
Neste plenário":' era o PPS ou PSB - queriam
que fizéssemos uma lei ordinária, para dizer o que é
decoro. Não temos lei nenhuma para dizer o que é decoro, mas sabemos o que é o decoro e o que é a ética.
Isso vale para todo mundo, sejam policiais, sejam do
Ministério Público ou da magistratura.
Sr. Presidente, era o que eu queria esclarecer,
até para que não haja nenhum tipo de discussão ou
de briga - estamos querendo harmonizar. Estou em
um papel distante das três Polícias, para poder não
deixar que briguem. Não queremos briga, queremos
união. Queremos que o povo saia ganhando. Para o
povo sair ganhando, temos de ter excelentes policiais,
que vamos formar, porque o policial também não é
culpado. Hoje, o policial sofre muito, igual ao Deputado e ao Senador. Falam muito mal de Governadores,
do Presidente, de Prefeitos, Deputados, Senadores e
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policiais. Ninguém fala mal de juiz e promotor, já viram
isso? É impressionante! Está aqui o Dr. Jair Cesário
da Silva, e ele sabe disso. Pode ser que ele não tenha
coragem de dizer isso, mas eu tenho - estou falando
e já falei. Certo?
Então, temos de ter todo mundo na berlinda,
não apenas n6s, mas todos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Esta Presidência acredita e conta com a colaboração
de V. Exa., nobre Deputada.
Com a palavra a nobre Deputada Nair Xavier
Lobo.
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO - Sr.
Presidente, nobre Deputado Aldir Cabral; Sr. Relator;
nobre Deputado Alberto Fraga; Sr. Jair Cesário da SiIva, Presidente da Associação dos Delegados de Políaia do Brasil; Sr. Aquiles Benedito de Oliveira, Presii:lente da Confederação Nacional dos Delegados de
Polícia de Carreira, em nome de quem cumprimento
, os demais delegados presentes; Sras. e Srs. Deputados, sinto-me extremamente importante nesta Casa sáibam V. Exas. - neste momento em que participo de
reunião dessa relevância.
É pena que não estejam todos os lugares tomados, Sr. Presidente, e presentes todos os membros
desta Comissão Especial. Esta Casa é complexa por
demais, e são muitas as matérias que tratamos em
uma agenda caótica, que não nos permite, às vezes,
participar de tudo quanto queríamos ou deveríamos.
No meu caso, pelo menos, é a primeira vez que consigo fazer-me presente nesta importante Comissão.
Quero dizer que este é um momento importante
para fazer alguns registros e exaltar a conduta do Presidente, do Relator e da nobre Relatora da reforma do
Judiciário, Deputada Zulaiê Cobra, a quem muito admiro, e dizer que estamos tratando de tema que, com
certeza, é o que mais aflige a Nação brasileira. Não
agüentamos mais, representantes do povo e políticos
que somos, abrir as páginas dos jornais e verificar to·
dos os dias, em todos os jornais desta Nação, da
grande imprensa aos jornais menores, notícias de crimes, de fatos que mostram o quanto é séria a crise da
segurança pública, crise que, diria, é moral, ética e
até espiritual.
Pergunto-me todos os dias, em todas as tratativas que faço com os meus eleitores e com meus pares, a que se deve tamanha crise. Quero crer que ela
não reside apenas na deficiência do aparato policial,
infelizmente, mas que a questão seja muito mais complexa e mais profunda do que possa parecer e que reside na questão educacional, espiritual, religiosa, mo-
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ral e ética. Tratamos aqui da resolução do aparelho poIiGial, de contemplar com mais autonomia e dignidade
o policial, seja ele civil, militar, federal, rodoviário. É muito mais uma questão interior de valores do ser humano. Sobre isso, falaria horas e sairia da matéria.
Portanto, quero ater-me apenas ao que é por
esta Comissão de Segurança Pública tratado, no que
diz respeito à legislação que esta Casa trata e tratou
por meio da reforma do Judiciário, de várias proposituras de projetos de lei e de reforma à própria Constituição, para que a legislação possa acompanhar o evoluir
da sociedade e que possamos entregar melhores leis,
melhores condições desse aparato policial.
Acredito que essa é a nossa tarefa momentânea, mas não gostaria de sair daqui, Sr. Presidente,
sem deixar a provocação de que' esta crise é muito
mais complexa e muito mais profunda.
Muitas vezes ressaltei que não há razão, seja o
salário, seja a deficiência do próprio armamento e
equipamento do policial, que justifique um devaneio
ou uma !alta de cumprimento do dever por parte do
policial. E o mesmo que dizer que o médico pode transigir com a vida porque ganha baixos salários.
Então, a crise - vejam V. Exas. - é muito maior
do que a resolução pragmática dos salários e da condição de ser o nosso Brasil de Terceiro Mundo, infelizmente, para cuidar da segurança pública do cidadão
brasileiro.
Acredito que temos de agir corno naquela fábula
em que unia andorinha levava apenas uma gotícula do
oceano no bico para apagar o incêndio na floresta e, ao
ser perguntada a respeito de como pretendia apagar o
fogo daquela maneira, ela disse que apenas fazia a sua
parte. A nós, num Brasil de muito desemprego, num
Brasil ainda de analfabetismo, num Brasil mergulhado
nesta profunda crise, inclusive espiritual, compete-nos
fazer o que nos é possível, com exemplo, dentro do limiar das nossas ações. E ao Congresso Nacional compete avançar na legislação, apontar caminhos com a fiscalização, enfim, desenvolver essa atividade que passa
por reuniões como esta que ora realizamos na Comissão Especial de Segurança Pública.
Portanto, Sr. Presidente, estamos cumprindo a
nossa tarefa ao debater a segurança pública, trazendo a questão à tona e receben'do de delegados de polícia opiniões e anseios desse segmento, hoje aqui representado pelo nosso palestrante. Aproveito para
parabenizá-lo pela observação, é de minha autoria o
requerimento. Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, e
aos membros desta Comissão Especial de Segurança Pública por terem deferido esse requerimento, que
permitiu que o Dr. Jair Cesário da Silva fizesse a sua
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explanação. Quero crer que estamos todos querendo
convergir para a mesma solução. A Deputada Zulaiê
Cobra foi muito feliz ao falar sobre a necessidade de
harmonizar as Polícias.
Entendo que a unificação das Polícias seja um
tema extremamente polêmico. E quando se diz unificar Polícias, respeitadas as tarefas separadas que dizem respeito a cada um dos efetivos e das corporações, acredito que podemos estar tratando da mesma
matéria. O Deputado Alberto Fraga, que é coronel,
ilustre representante da categoria da Polícia Militar e
aqui também representante do povo, sempre tratou
com brilhantismo as questões de segurança pública,
nas discussões que fizemos no plenário ou fora dele.
Pareceu-me que a manifesta posição contrária de
S.Exa. à unificação das Polícias vem evoluindo dentro
desse conceito de tratar os efetivos da Polícia Militar,
Polícia Civil e Polícia Federal, com as tarefas que lhes
são peculiares e reservados os direitos e deveres de
cada categoria, não importa se, no nome, esteja ou
não unificada.
Isso depehde, Deputada Zulaiê Cobra. Isso é
extremamente ri3lativo no que diz respeito ao formato
e~ao conceit?,. ~ara qu: fique dentro da lei de unific~çao das P?"clas. Se nao h?u~er .n~nhu~a ~Iteraç~o
com relaçao: por exe.~plo, dlscl~hna ~ a ,hl~rarqUla
d: qU? precls~ o Eohc.lal mlhtar, nao veJo oblce. ~as
sao diferentes:. Sao dlferent.es P?rque V. Exa. dl~se
que alguns estao na rua, na lI~a direta com.o bandido,
no enfrentamento. Isso - ~ nao ~uero aquI ater-m? a
detalhes - aprofun~8: a dlscussao e mostra as d~ferenças ~ntre a~ PoliCias, e elas têm d s~r re~peltadas. EXI~te~ dlferen.ças. E trat~r com Justiça e tratar
aos desiguais res~eltand~ as dl.ferenças: como cada
u~ merece. Isso. e tratar In~luslve com Igualdade. É
disso que esta lei tem de CUidar.
Agora, quero chamar a atenção para uma observação feita aqui, porque noto que há angústia nesta Comissão Especial de Segurança Pública, que trata de assunto tão importante, com relação ao anúncio
das medidas que o Governo Federal apresenta para
atender ao apelo da sociedade brasileira no que diz
respeito à situação caótica da segurança pública, diri~ até de .vio~ência neste País, ~esmo n?s mais lo!'gmquos nnco~s do nosso BrasIl. Acredito que nao
queremos aqUi absolutamente atrapalhar ou desacelerar quaisquer que sejam as medidas que tome qualquer uma das esferas de Poder, seja o nosso Poder
Legislativo, seja o Poder Executivo - na esfera do Govemo Federal-, seja o Poder Judiciário, seja a sociedade civil ou quem quer que seja que melhore a situação da segurança pública.
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Então, Sr. Presidente, se o Governo Federal
apresentou medidas, o que a imprensa chama de
pacote, para aliviar o momento de tensão e de violência no Brasil e o no anseio de ter a segurança pública, não serei eu, uma legítima representante do
povo, que sofrerei algum ataque de vaidade e direj
que essa medida tinha de sair do Poder Legislativo.
Não. Absolutamente. Pelo contrário, quero aplaudir,
na condiç.ão de re~resentantedo povo, toda e qualque.r ~e.dlda que ~Ier do G?~erno Federal, do Poder
Judlclano, da sociedade cIvil ou de quem quer que
s~ja: para atenuar a ,situação caótica da segurança
publica no nosso Pais.
Então, entendo que não há absolutamente nenhum açodamento do Governo Federal. Essas tratativas, que às vezes são de egos, porque, às vezes, não
conversou com a Comissão Especial de Segurança
Pública ou deixou de conversar...
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Permite-me V. Exa. um aparte?
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO Vou conceder a V. Exa. o aparte, nobre Deputada,
mas, antes, quero concluir meu raciocínio.
São problemas de relacionamento perfeitamente solucionáveis - repito: perfeitamente solucionáveis.
Quero, por exemplo, citar a similaridade que existe
com relação ao anseio frente à questão do turismo.
Sou Coordenadora da Frente Parlamentar do
Turismo no Congresso Nacional. O Governo, há algum tempo, está dizendo que vai anunciar medidas
que contemplem o anseio da sociedade para que o
Brasil se torne uma indústria do turismo. A imprensa
vem cobrando isso, a revista Veja solta matéria sobre
o assunto. E se eu sei que o Governo Federal prepara
um pacote _ vamos dizer assim -, sou a primeira a
sentar à mesa. E não tivemos nenhuma resistência
quando entregamos uma carta ao Sr. Presidente da
República, para que S. Exa., então, ouvisse o Congresso Nacional quanto aos acréscimos que o Poder
Executivo poderia trazer com a sua caneta. Agora, se
houve açodamento, ele não é incorrigível.
A SRA DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Nobre
Deputada p~rmite-me V. Exa. agora um aparte? Quero falar d; ego.
.
A SRA DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO _ É
•
que V. Exa. abordou...
~
~
A SRA•. DEPUTADA ZULAIE ~OBR~ - N~o.
Estranho mUito, nobre.Deputada Nair Xavier LODo,
que V. Exa. venha falar ISSO.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cal)ÇHI) O aparte foi dado, nobre Deputada?

51174 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - O aparte foi dado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Não?
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO :Não. Ainda não dei o aparte. Estou apenas ouvindo
V. Exa.
A SRA. DEPUTADA ZULAlê COBRA - Mas
preciso fazer o aparte agora.
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LÓBO Não concluí ainda o meu raciocínio.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Sigamos o Regimento Interno, para não cortar a palavra da nobre Deputada.
A SRA. DEPUTADA ZULAlê COBRA - Não!
Porque acho um absurdo. Acho um absurdo.
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO Não concluí o raciocínio, nobre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Sim.
A SRA. DEPUTADA ZULAlÊ COBRA - V. Exa.
vem aqui falar que nós, do Poder legislativo... Então
V. Exa. tem de dar o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Mas a Deputada vai dar o aparte a V. Exa. Só um momento que S. Exa. vai dar o aparte a V. Exa.
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO Vou dar-lhe o aparte, só...
ASRA. DEPUTADAZULAlê COBRA-Não. Eu
não posso...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Só um momento, só um momento.
(Intervenções simultáneas ininteligíveis.)
A SRA. DEPUT~DA NAIR XAVIER LOBO V. Exa. falou fora do mIcrofone que esta Casa é uma
fogueira de vaidades. Então, não vamos cair no erro
que, às vezes, V. Exa. mesmo acusa esta Casa de
cometer. O Parlamento não pode absolutamente
criticar as medidas que o Governo Federal fez para
tentar solucionar a grave questão de segurança pública no País.
A SRA. DEPUTADA ZULAlê COBRA - Mas
desde que ele nos ouça.
/. SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO Antes de con~er o aparte a V. Exa:: digo mais: nada
imj: .Jde que este Congresso Nacional possa, nos trâmites do processo legislativo, apresentar o ideal,
como V.Exa. b,em disse, termos constitucionalmente
as leis orgânicas de todas as Polícias. E nada impede
que isso aconteça no caminho. Não vamos agora atacar e querer atrasar o processo em que a Polícia Civil
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vai conquistar a sua lei orgânica, porque esse precesso não é feito da maneira ideal como desejamos.
Absolutamente!
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Concede-me V. Exa. agora o aparte?
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBOEntão, quero dizer a V. Exa. que há tempo para isso.
V. Exa. é uma Deputada brilhante e conhece o processo legislativo. Quando o processo legislativo vier,
sofrerá emendas...
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Concede-me V. Exa. agora o aparte?
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO - ...e
poderá ser avocado por esta Comissão e virar, inclusive por meio da nossa propositura, uma lei orgânica
maior, que contemple todas as polícias e até uma polícia unificada, como quer V. Exa.
Não pode, Deputada, ser esse processo confundido lá fora com o objeto do seu aparte - a interpretação da questão dos egos. Não podem9s querer que o
Governo Federal não mande medida alguma, esperando que o Poder Legislativo faça primeiro, porque
podemos ser confundidos.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Não,
não. Não é nada disso.
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO _
Então, isso é a questão da confusãq de egos. Eu não
vejo...
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Eu
posso falar agora? Antes de terminar o raciocínio
de V. Exa.?
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO _
Ainda não.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Então,
não há aparte
A SRA.'DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO _
_
.
.
N.a~ posso. V. E~a. falou vinte minutos, e estou no meu
dIreito de exercitar a palavra neste momento.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - V. Exa.
não pode falar mal de nós todos.
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO Vou conceder o aparte quando julgar oportuno.
Entendo que estamos num momento importantíssimo nesta Comissão Especial de Segurança Pública e não podemos, absolutamente, criticar sequer
iluminação pública, em relação ao que o Governo Federal sinaliza, porque ela é importantíssima, sim. Tenho milhares e milhares de eleitores que me reclamam que suas ruas estão escuras. Pode~se até dizer
que é tacanha essa medida, mas vivemos num País
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pobre, que precisa de iluminação pública, e tem de
ser aplaudida essa medida, sim.
A SRA. DEPUTADA ZULAI~ COBRA - É obrigação dele, faz tempo.
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO Agora, se não é o ideal, vamos consertar, vamos colocar em andamento inclusive o que vier de lá para
transformar-se em lei. Temos aqui todo o processo legislativo e vamos melhorá-lo, é assim que funciona a
harmonia entre os Poderes. Agora, não quero que fique pequena qualquer medida que qualquer cidadão
fizer a favor da segurança pública no País.
Sou contra receitas milagreiras e a se dizer que
não faça porque temos de fazer o ideal. Toda e qualquer ação que se faça é importante, porque pode salvar uma vida. Uma lâmpada acesa numa rua escura
pode salvar uma vida. Então, não pode o Governo Federal ser criticado por isso e por nada que fizer a favor
da segurança pública. Esta Casa tem de aplaudir e,
dentro da sua competência, andar em harmonia com
os Poderes, para tentar melhorar a situação.
Concedo o/aparte a V. Exa., se V. Exa. ainda se
interessar.
A SRA. DEPUTADA ZULAI~ COBRA _ Deputada Nair Xavier lobo, fico muito preocupada com a
sua ingenuidade. Fizemos uma reforma do Poder Judiciário nesta Casa, e o Poder Executivo veio para
cima de nós com tudo. Sabemos que o Poder legislative não tem nenhum valor quando o Poder Executivo
não quer que tenha. Estamos discutindo assunto seriíssimo, Deputada Nair Xavier lobo, e não vou permitir
que V. Exa. fale em ego comigo - Zulaiê Cobra Ribeiro
_, porque não tenho ego nenhum. Minha luta em prol
da segurança pública não é de hoje. O Dr. Jair Cesário
da Silva sabe disso. Sou de São Paulo, um Estado terrivelmente complicado em termos de segurança pública, onde lutamos por segurança e nada estamos
conseguindo.
Agora, não vou permitir que tenhamos, por parte
do Governo Federal, essa atitude de dizer que está fazendo alguma coisa - aliás, é do óbvio ululante que
falaram, a iluminação é obrigação deles -, sem que
toque em assuntos importantes. Eles copiaram uma
parte do Fundo Nacional de Segurança, e V. Exa. participou daquela primeira Comissão nossa, onde ouvimos até o seu pai, que foi Secretário de Segurança
Pública de Goiás. Desenvolvemos um trabalho de
1997 a 1998, e o que é pior, Deputada Nair Xavier
lobo: estivemos com o Ministro José Gregori duas
semanas antes do plano. E não se sabe como foi feito
esse plano, aliás nem sei se o Ministro José Gregori
dele participou, porque não foi sequer debatido antes.
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Então a Deputada Nair Xavier lobo, é claro,
está imbuída da melhor boa vontade, uma mulher ide- .
alista - e eu a respeito até porque é mulher e respeito
sempre a mulher, porque é uma pessoa sempre com
muita dignidade e honra -, está imbuída de uma idéia
muito boa, de boa-fé, mas S. Exa. não conhece o que
eles podem fazer aqui no Poder legislativo. Quando
vejo o Deputado Alberto Fraga ir ao microfone e ficar
bravo, sei do que estamos falando. Não estamos criticando o plano por criticar, Deputada Nair Xavier lobo,
não estou nem preocupada com o plano que fizeram
aí, porque não tem nada a ver com a nossa proposta
de emenda à Constituição.
O plano não fala de reformar a coisa mais importante na segurança pública: o policial. Fala em iluminar, em Fundo Nacional de Segurança. E o que é pior:
fala em 200 milhões para todos os Estados brasileiros, desde que os Estados, Deputada, tivessem comportamento digno. Sabe o que falou o Governador
Mário Covas? "Eu gastei 180 milhões na Polícia de
São Paulo". E adiantou, Delegado, adiantou, Dr. Jair
Cesário da Silva? Não adiantou! Dinheiro para a segurança pública não adianta. O Governador Mário
Covas gastou 180 milhões, e a Polícia continua zero.
Por quê, Deputada? Porque é o homem que precisa
mudar. Precisamos mudar a formação do policial, porque temos uma violência aí fora muito grande. Mas,
não é só com a violência aí fora que estamos preocupados, mas com a violência do policial. Temos de investir em polícia.
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO V. Exa. me permite um aparte?
A SRA. DEPUTADA ZULAIi! COBRA - Não, já
estou voltando a palavra a V. Exa.
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO Não. Só para fazer uma provocação.
A SRA. DEPUTADA ZULAI~ COBRA - Sim?
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO Quando V. Exa. diz que o plano não cuidou do policial,
pergunto a V. Exa. se enviar uma lei orgânica é não
cuidar do policial?
A SRA. DEPUTADA ZULAI~ COBRA - Mandamos uma lei, a minha proposta de emenda. Entregamos na mão do Sr. Ministro José Gregori a proposta
do Governo e a de oI! 514. S. Exa. pediu que mandássemos as demais que há na Casa, fizemos um volume e levamos a S. Exa. Agora, quando fazem o Plano
Nacional de Segurança...
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO Mas eles enviaram, então trataram do policial...
A SRA. DEPUTADA ZULAIi! COBRA - ...a impressão que eu tenho é a de que eles...
'
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A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO ...trataram do policial.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Não.
Eles não leram. Esse plano estava pronto há tempo,
Deputada Nair Xavier Lobo. A nossa braveza, a nossa
inconformidade não é com relação ao Governo fazer
ou não fazer. Eles têm que fazer, é dever do Governo
Federal. Eu, se fosse Presidente da República, tinha
feito muito mais coisa. Agora, não podem, é claro,
passar por cima de nós, sabe por quê? Quem vai votar todos os outros planos, em termos de lei, somos
nós. Então, por que não haver uma harmonia entre o
Poder Legislativo e o Poder Executivo agora? É só
isso o que estamos pedindo. Quem falou de i1uminação foram outros Deputados; eu, não. Nem toquei na
questão da iluminação. Aliás, nem toquei no plano. Só
disse que não fomos ouvidos e que não leram as nossas propostas. Sou do PSDB e posso falar isso. Porque li o plano pelos jornais, uma vez que recebemos
cópia, Deputada Nair Xavier Lobo. Pedimos, mas até
hoje não mandaram cópia para esta Comissão Especial de Segurança Pública, nem para a Comissão de
Relações Exteriores, nenhum Deputado desta Casa,
nenhuma das C~missões que discutem a maté~a ~ecebeu uma cópia do Governo Federal. E sena tao
simples mandarem cópias para nós, bastaria que
quando mandassem para a imprensa enviassem também a esta Casa. Seria uma justiça!
Fico satisfeita com o aparte que V. Exa. concedeu, porque sou uma pessoa altamente cntica e não
gostaria de estar aqui levando em consideração o ego
da Casa. A Casa até pode ter um ego, mas não estamos discutindo ego. Quando ouvi a discussão do Dr.
Jair Cesário da Silva com o Deputado Alberto Fraga e
com o representante da Polícia Federal, percebi que
esta~os e':'l. harmonia total. Gostei muit~ dessa harmom~ eSPiritual a que V. Ex~. se refenu. A nossa
questao também é de harmOnia em todos.os aspectos, ? que não estamos tendo. Eu g?starra que, um
Pr~slden~e de um Governo de.mocrátlco nos ouvl~se
mais. Só 18801 Porque quem vai votar qualquer projeto
de lei somos n6s.
Muito obrigada pelo aparte.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Retorno a palavra à nobre Deputada Nair Xavier Lobo,
pedindo a compreensão dos nobres pares, visto que
ainda temos alguns requerimentos para votação.
Com a palavra a nobre Deputada Nair Xavier
Lobo.
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO - Sr.
Presidente, para terminar, gostaria de registrar as minhat:: palavras de estímulo a V. Exa, ao nobre Relator,
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à Deputada Zulaiê Cobra e a todos os membros desta
Comissão, no sentido de que possamos avançar na
nossa tarefa legislativa. Temos uma série de medidas
factíveis que podemos e devemos empreender para
que a sociedade possa então entender que não só o
Poder Executivo, mas que também o Poder Legislativo caminha - e o vem fazendo muito bem, haja vista a
reforma judiciária bem promovida nesta Casa, com a
participação da nobre Relatora aqui presente - na
sua tarefa de minimizar o caos da segurança pública
no nosso País.
Entendo que podemos avançar para o modelo
ideal. Devemos perseverar com essa meta e usar as
nossas energias, canalizá-Ias para isso, nas nossas
mais variadas tarefas, desde usar a tribuna, chamar a
atenção, polemizar, como estamos fazendo aqui, reclamar da insuficiência das medidas que vêm do Poder Executivo, mas dizer da importância de tudo, por
pequeno que seja, repito, que pode salvar uma vida
no Brasil.
Acredito que estamos no momento de evoluir
para o modelo ideal no que tange à legislação, em termos de harmonização das Polícias de maneira definitiva, de adequação da postura ética dessa própria Polícia, do aumento dos equipamentos, da melhoria do
salário, planos de carreira, leis orgânicas de cada categoria, de valorização desses servidores públicos
que executam nobilíssima tarefa na Nação. Este é o
momento para tudo isso. E quero crer que V.Exa, na
condição de Presidente desta Comissão, exercendo
os seus poderes de Presidente, deve avocar a esta
Comissão Especial tudo o que nesta Casa versar sobre segurança pública para fortalecer a Comissão - à
qual muitos não dão bola.
Esta a meu ver: é uma das Comissões mais importantes desta Cas~ neste momento. Basta abrir os
jornais. V. Exa. pode ressaltar essa importância perseverando com a necessidade do quorum, o que não
é fácil, porque são muitas as tarefas. Entendo que no
dia de hoje a tarefa mais importante que tive na minha
atividade parlamentar foi a de estar presente a esta
discussão, porque aqui estamos com aqueles que
promovem a investigação do crime. Não há coisa
mais importante do que discutir e debater isso nesta
Casa do povo.
Então, registro o meu apoio e estímulo, para que
possamos fazer, Parlamentares que somos, com que
esta Comissão tenha reconhecida a sua importância.
Precisamos puxar para cá, não permitir, por exemplo,
que a lei orgânica vá diretamente para a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação e, depois, para o
plenário, mas que venha para esta Comissão, a fim de
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que a Deputada Zulaiê Cobra, com o seu brilhantismo, e todos os Deputados que aqui falaram e estiveram, Deputado Alberto Fraga, V. Exa. e eu própria
possamos fazer com que ela evolua para o modelo
ideal.
Essa é a minha proposta. Espero que V. Exa.
não só reflita sobre ela, mas sinta o apoio e o estímulo
desta sua liderada para assim proceder.
Quero parabenizar V. Exa., pelo trabalho, o nosso palestrante de hoje e o nobre Deputado Alberto
Fraga. Espero que Deus possa iluminar o Relator a
fim de que o seu relatório final possa traduzir aquilo
que a sociedade brasileira espera de nós, Parlamentares idealistas e muito preocupados com a vida humana e o bem-estar da sociedade, ou seja, a justiça
social por intermédio da segurança pública.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Esta Presidência agradece à nobre Deputada Nair Xavier Lobo, visto que o espírito que está sobre nós é justamente o de que venhamos dar outra conotação à
Constituição atual. Quero dizer a V. Exa que já fizemos
essa observaçãd, sendo que lá se trata de projeto de
lei e, aqui, de propostas de emenda constitucional.
Consultamos a Assessoria para saber da possibilidade
e fomos informados de que não. Já foi estudado.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, é só melhorar essa que está aí, porque a minha proposta é a'lei orgânica, só que para as três Polícias. Pode-se aérescentar alguma coisa aqui, como
vou emendar a I outra proposta lá. Então, fica tudo
bem, desde que andemos. A Deputada Nair Xavier
Lobo tem razão: esta Comissão tem que andar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Acredito, nobres Deputadas, que esta Presidência
pode fazer um trabalho junto às Lideranças.
Ata da 26l! Reunião,
Realizada em 9 de Agosto de 2000
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil, às
quinze horas e dez minutos, no Plenário nQ 11 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a Presidência do Deputado Aldir Cabral, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nQ 151-A, de
1995, que "altera a redação do inciso II do art. 37 e do
parágrafo 72 do art. 144 da Constituição Federal:' e
apensadas. Compareceram os Deputados Aldir Cabral, Presidente, e Marcos Rolim, Vice-Presidente;
Abelardo Lupion, Alberto Fraga, Ayrton Xerêz, Eurípedes Miranda, Geraldo Magela, Gonzaga Patriota,
Hélio Costa, Jorge Pinheiro, Luiz Antônio Fleuíy, Mar_ ceio Barbieri, Nair Xavier Lobo e Zulaiê Cobra - titula-
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res; /Idefonço Cordeiro e Wellington Dias - suplentes.
Deixaram de comparecer os Deputados Coronel Garcia, Edmar Moreira, Gervásio Silva, José Dirceu, José
Thomaz Nonô, Laura Carneiro, Lavoisier Maia, Marcus Vicente, Moroni Torgan, Nelson Pellegrino, Paulo
Feijó, Pedro, Corrêa e Wilson Braga. Compareceu,
ainda, o Deputado José Genoíno. Abertos os trabalhos, a Deputada Zulaiê Cobra requereu a dispensa
da leitura das Atas da vigésima primeira e vigésima
quinta reuniões. Em votação, foram aprovados, sucessivamente, o requerimento e as atas. Passou-se à
Ordem do Dia: Reunião de audiência pública, com a
presença do General Alberto Cardoso, Ministro de
Estado do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República. O Presidente concedeu a
palavra ao General Alberto Cardoso, que foi, ao final
da exposição, interpelado pelos Deputados Alberto
Fraga - Relator, Gonzaga Patriota, Jorge Pinheiro,
Zulaiê Cobra, José Genoíno, Marcos Rolim, Nair Xavier Lobo, Abelardo Lupion e Luiz Antônio Fleury.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu
a presença do Senhor Ministro e, às dezoito horas e
onze minutos, encerrou os trabalhos. O inteiro teor da
reunião foi gravado e as notas taquigráficas,/ap,6s' serem decodificadas, integrarão este doc}Jme,hto. E
para constar, eu, Estevam dos Santos Silva, Secretário da reunião, lavrei a presente Ata, que; lida aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputapo Aldir
Diári9 da CâCabral, e encaminhada à publicação
mara dos Deputados.
.
O SR. PRESIDENTE (geputado Aldir Cabral) Declaro aberta a presente reunião, ~onvoqada para
ouvir o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da Repúolica, General
Alberto Mendes Cardoso, que debate'r~ conosco a
Proposta de Emenda à Constituição n!i! 151-A, de
1995, e as apensadas, objeto dos traba[~os desta Comissão Especial.
Convido o Sr. Ministro Alberto Mendes Cardoso
a tomar assento à mesa, à minha direita.
Devido à distribuição antecipada de cópias das
atas das reuniões dos dias 23 de maio e 28 de junho a
todos os membros presentes, indago da necessidade
de sua leitura.
/
'
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ OBRA - Sr. Presidente, peço a dispensa da leitura das atas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Dispensada a leitura das atas, por solicitação da Deputada Zulaiê Cobra, submeto-as à discussão e votação.
Os Srs. Deputados que "as aprovãm-p-e'rmaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovadas.

k
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Antes de passar a palavra a S. Exa., esclareço
que, para o ordenamento dos trabalhos, adotaremos os
seguintes critérios estabelecidos no Regimento Interno
da Casa: o Sr. Ministro disporá de até trinta minutos para
a sua exposição, não podendo ser aparteado. Terminada a exposição, iniciaremos os debates. Os Srs. Deputados interessados em interpelar S. Exa. deverão inscraver-se previamente junto à Secretaria. Cada interpelante deverá fazer sua formulação em no máximo cinco
minutos, mesmo tempo de que disporá o Sr. Ministro
para a sua resposta. Serão permitidas a réplica e a tréplica, pelo prazo improrrogável de três minutos.
Para dar iníçio à exposição, concedo a palavra
ao Sr. Ministro General Alberto Mendes Cardoso.
O SR. MINISTRO ALBERTO MENDES
CARDOSO - Sr. Presidente, Sr. Deputado Alberto
Fraga, componentes da mesa, Srs. Deputados, minha
cara Deputada Zulaiê Cobra, que me coloca na cOmoda posição de subordinado, porque estamos diante
de um marechal-de-campo, agradeço muitíssimo o
convite, não só pela oportunidade de voltar à Câmara
para audiências públicas, mas principalmente pelo
tema que está sendo abordado por esta Comissão,
que lida com segurança pública. O tema não é apenas
momentoso, é de profunda importância para o País,
porque atingiu, nas discussões com toda a população, o ponto central das preocupações da sociedade
brasileira. Dessa forma, tem de ser o centro das discussões dos delegados do povo brasileiro.
Creio que estamos em um momento em que se
tem de fazer história neste País no que diz respeito à
inflexão que se impõe na área de segurança pública.
Essa inflexão já podemos entender como tendo sido
iniciada no momento em que o Executivo federal concluiu que era a oportunidade de envolver-se diretamente em assuntos de segurança pública, no apoio
aos Estados na solução desses problemas que afligem as populações. Essa inflexão diríamos que pode
ter sido iniciada naquele momento e teve continuidade na decisão subseqüente àquela de se elaborar um
plano nacional de segurança pública. Certamente
que, como qualquer obra humana, merece aperfeiçoamentos, que vêm sendo realizados desde logo pelo
Ministro da Justiça.
Como todos sabemos, a evolução e aplicação
do Plano Nacional de Segurança Pública está a cargo
do Ministério da Justiça naquilo que diz respeito ao
apoio aos Estados, à cooperação, ao trabalho conjunto do Governo Federal e dos Governos êstadDais. O
plano tem pouco mais de um mês, alguns resultados
já começam a aparecer - e nos parece que um que já
se evidencia é a cooperação, não diria ainda a inte-
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gração, mas a cooperação entre a Polícia Federal, a
Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Estaduais em
algumas operações que têm sido conduzidas pelo Ministério da Justiça.
É muito oportuno dizer que não se deve ficar
apenas com um plano a tratar da segurança pública
no Brasil. É importante que o nível mais alto da legislação brasileira, portanto a Constituição, sofra adaptações para responder a essas premências, a essas
necessidades que se apresentam.
Portanto, mais uma vez destaco a alegria de estar aqui, porque estarei tentando cooperar com uma
Comissão Especial que visa a discutir propostas de
emenda constitucional nessa área.
Sei que basicamente são qlJatro as propostas
de emenda à Constituição que estão sendo discutidas: as de nlls 151 e 156, ambas de 1995. Essas duas
propostas lidam com o que talvez seja o mais importante na execução da segurança pública. Talvez, não,
certamente, o mais importante, que é com o policial e
sua carreira. Não tratam de forma abrangente, mas
abordam problemas setoriais de um plano de carreira
ou de preparação, de recrutamento de policiais, o que
é muito importante.
Todavia, as PEC nºs 514, de 1997, e 613, de
1998, tratam daquilo que é igualmente importante, a
estruturação de um sistema nacional de segurança
públíca, e me parece que, talvez por isso mesmo, sejam aquel~s que têm sido merecedoras de discussões mais profundas e mais abrangentes.
Portanto, imagino que seria conveniente eu,
nesta minha palavra inicial, abordar algumas idéias
sobre esse fundamento básico das duas PEC que,
essencialmente, lidam com uma nova estrutura da segurança pública no Brasil.
Basicamente, a PEC nll 514 tira tudo da Constituição. Diríamos de uma forma bastante resumida: tira
tudo da Constituição e deixa a critério dos Estados se
organizarem no que diz respeito a segurança pública,
mantendo na mão do Governo Federal algum poder
de coordenação. E a PEC nº 613, de autoria da nossa
ilustre Deputada, esmiúça mais essa idéia e deixa
pouca coisa aos Estados para que se organizem~
Pouca coisa no sentido daquilo que é detalhado pela
própria PEC, não que os Estados não venham a ter liberdade para se organizar, mas ela estabelece padrões, referências muito bem definidas. Diria que a
idéia básica que norteia as duas PEC é a mesma. Primetro; a idéia inicial: mexer na Constituição para tratar _
do tema segurança pública. Isso é básico. Segundo,
reconhecer que o que hoje existe, resultado de um
trabalho razoável, que de certa maneira está perden-

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

do a guerra para o crime, particularmente o crime organizado, precisa ser atualizado, modernizado, até
mesmo em termos de concepção, de estruturação
dos sistemas estaduais e nacional.
Há, dessa forma, uma convergência de fundamentos nas duas idéias norteadoras das duas propostas, ainda que a PEC nº 514, de 1997, do Executivo,
não defina aquilo que pensa quem a elaborou; a PEC
nº 613 define bem o que pensa quem a elaborou .
Dado que estamos tratando da Constituição em
primeiro lugar - o mais alto nível da legislação - e, em
segundo lugar, do Poder Legislativo Federal, concluí
que, nesta minha fala inicial, não seria pertinente entrar em detalhes e analisar cada uma das PEC, sequer a mais detalhada, nem me arvorar a apresentar
idéias que viessem a aperfeiçoá-Ias. Isso pode surgir
nos debates.
Então me pareceu mais consentâneo apresentar algumas idéias visando a colaborar com a Comissão em termos de quais seriam os principais fundamentos a serem seguidos ao se pensar em modificar
a Constituição nesses termos que se quer agora com
essas proposições.
Parece-me que esses fundamentos não traçam
nenhuma linha divisória. Ao contrário, fazem até uma
integração das motivações básicas daquelas duas
PEC como fundamentos que são. Creio que estarei
interpretando as idéias de quem elaborou cada uma
das propostas. Portanto, peço permissão para abordar dessa forma, Sr. Presidente, se lhe aprouver.
Diria que uma primeira grande idéia é que a
Constituição deve apresentar as diretrizes básicas
para o delineamento de um sistema nacional de segurança pública. Deve o texto constitucional ser modificado apresentando diretrizes básicas que uma lei
complementar viesse depois a detalhar e especificar.
Começarei pelo tema que talvez seja o mais discutido, não diria nem polêmico. Fala-se muito na fusão das Polícias Militares e Civis. Diria que é arriscado dizer-se aprioristicamente que tal ou qual solução
vai ser a melhor. Mas uma coisa é fundamental:
tem-se que trabalhar na integração operacional das
Polícias, o que muitos Estados vêm fazendo.
A sugestão que apresento é de que se imagine
aquelas grandes linhas que devam constar da modificação constitucional como sendo uma orientação que
permita observar-se as Polícias ao longo do tempo,
as medidas de integração operacional das Polícias e
de seus efeitos.
Ao longo do tempo, que se deve situar entre cinco e oito anos, esse observatório nos permitirá concluír se o modelo atual deve continuar, com aperfeiço-
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amentos e integradas as Polícias operacionalmente vamos conversar um pouco mais adiante sobre essa
idéia -, ou se, em vez de manter as duas Polícias, devemos fundi-Ias, unificá-Ias. Mas essa observação
deve ser feita ao longo do tempo e não de uma maneira peremptória. Não podemos simplesmente dizer
que, ao final de tanto tempo, unificaremos as Pol ícias.
Vamos integrá-Ias, vamos dar tempo, vamos cobrar a integração. O próprio plano nacional apresenta
uma idéia desse estímulo à integração, que é uma
planilha feita no Ministério da Justiça para a liberação
de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Nessa planilha constam vários itens que dizem
respeito à fórmula pela qual o Estado prevê ou está
executando a integração das suas Polícias. Essa é
uma idéia que julgo deva constar como um desses
fundamentos a serem colocados na Constituição.
Essa integração, que pode vir a ser um gérmen
da unificação, deve começar desde as escolas de formação. Isso está sendo feito em vários Estados. Tenho visitado e visto com muita alegria essa preocupação. Há Estados que criaram um instituto para isso. E
ali, como sabem as senhoras e os senhores, há um
curso básico, uma fase comum do curso de formação
em que futuros policiais civis e militares têm uma doutrina básica. Isso é muito importante. Depois, cada um
vai para o seu ramo de formação específica. Em vários Estados isso vem acontecendo e, em alguns, com
uma carga horária bastante substancial.
Isso permite que as duas Polícias venham a ter
um entendimento comum da doutrina de segurança
pública, e já começa aquilo que parece ser o mais importante em qualquer empreendimento, empresa ou
organização, pública ou não, que é o relacionamento
entre as pessoas. Esse é o grande lubrificante de
qualquer mecanismo e de qualquer organização. Ali
as pessoas já começam a se conhecer. Quando entrarem efetivamente no sistema de segurança pública, esse conhecimento comum da doutrina e interpessoal vai ajudar bastante e prossegue, porque há a
integração nas operações.
Temos visto, nos Estados, a criação dos centros
integrados de operações. É uma idéia que parece ser
o ovo de Colombo. Quando se vê, pergunta-se: por
que não existia antes? O que força a evolução dos
Governos é, infelizmente e, ao mesmo tempo, felizmente, a pressão popular, a necessidade popular, a
premência e o volume dos problemas.
Chegou-se à conclusão de que deve haver
aqueles centros integrados de operações, o que se
encontra muito pelos Estados agora. E prossegue a
aplicação e o treinamento, na prática, desse relacio-
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namento entre as pessoas, porque ali estão as duas
Polícias, o Judiciário do Estado, em alguns deles o Ministério Público Estadual e até mesmo organizações
de assistência social.
Assim prossegue a idéia, e muitas surgem por
aí. A criatividade é infinita, tanto dos governantes
quanto do povo, que tem colaborado muito com opiniões. Assim prosseguiria essa atividade de integração entre as Polícias. E teríamos, ao longo do tempo repito -, um observatório para a conclusão sobre se
basta a integração ou se é necessária, efetivamente,
a unificação, como defende a nossa Deputada Zulaiê
Cobra, por exemplo.
Outro fundamento, a que já me referi em outras
ocasiões, é a necessidade de trabalharmos em sistema. Estamos com um sistema nacional incipiente, derivado da aplicação do Plano Nacional de Segurança
Pública, mas é fundamental que essa idéia norteie todos os trabalhos. Tudo deve ser dirigido para termos
um sistema. Não se pode imaginar segurança pública
apenas com subsistemas policiais. É preciso existir
um sistema muito mais abrangente do que um simpies sistema policial em segurança pública.
Citaria alguns organismos que têm de estar integrados em um sistema de segurança pública. Uma Iista incompleta: os órgãos policiais têm de estar integrados com o Ministério Público, com o Judiciário,
com os órgãos de controle das atividades financeiras
e de receita, com os órgãos de assistência social e de
defesa civil, ir às fronteiras, portos e aeroportos, com
as Forças Armadas cumprindo suas missões constitucionais em fronteiras, portos e aeroportos e as Polícias assumindo, bem como esses órgãos todos, as
suas missões precípuas.
Aproveito a oportunidade para definir c1aramente qual é o meu pensamento sobre Forças Armadas
em segurança pública. Quem defende a idéia de Forças Armadas no cotidiano da segurança pública está
manifestando uma grande confiança nas Forças
Armadas, o que até nos lisonjeia. Mas convém definir
bem que as Forças Armadas não são organizadas,
estruturadas, equipadas, treinadas para o trabalho
cotidiano de segurança pública. São destinadas a outra atividade, que é aquela atividade básica constitucional de defesa da Pátria. Seria desnecessário explicar aos senhores que uma das razões de estarmos
em paz é termos Forças Armadas que compõem um
quadro dissuasório nacional. Há necessidade de ter
Forças Armadas mesmo estando em paz. Creio que
não seria necessário falar sobre isso aqui.
As Forças Armadas, constitucionalmente, têm de
estar preparadas para colaborar na garantia da lei e da
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ordem. Isso esta claro na Constituição. Tem de ter planejamento, estar em condições de dar, quando necessário, apoio logístico, de comunicações, de inteligência
às Polícias. Isso pode ficar até no cotidiano do apoio,
ou, quando necessário, o apoio empregando o princípio da massa, da tropa organizada como tal.
Outro fundamento que creio deve constar nas
idéias gerais de uma Constituição é que, se vamos
imaginar não ter Polícias Militares - creio ser uma hipótese muito forte e muito respeitável, apesar de não
dizer que é isso que resolve -, temos de pensar em ter,
sim, forças policiais, não só com capacidade para atuar em massa nos Estados, também como um organismo de natureza policial, mas com capacidade para
atuar nacionalmente como se fora uma guarda nacional ou um órgão com o nome qualquer que se dê.
Por que isso? Para evitar o emprego prematuro
e desgastante, em termos da necessária imagem que
tem de ter, das Forças Armadas em qualquer ameaça
de superação da capacidade estadual de manter a ordemo Se vamos pensar em não ter esse órgão policial
treinado, equipado e, em grande parte, destinado ao
trabalho como força, temos de ter um sucedâneo. É
fundamental que se pense dessa maneira. As duas
PEC prevêem isso.
Creio que devemos ter aqui, o que é muito importante, até representantes de associações policiais, que vão entender bem o que vou dizer. É fundamental que o Estado - não me refiro ao Estado federado, mas ao ente político - trate seus órgãos policiais
como órgãos de Estado, como órgãos que não precisem reivindicar, que tenham eventuais necessidades
que geram reivindicações atendidas com antecedêncía, preventivamente, pelo Estado.
O Estado deve zelar pelos órgãos de Estado - e
os órgãos de segurança pública são órgãos de Estado - como filhos, para que realmente se sintam pertencentes a ele, e não que, em alguns momentos, sejam obrigados a se colocar em posições antagônicas
ao Estado, com as associações sentindo a necessidade de se transformar em verdadeiros sindicatos
para fazer as reivindicações que não foram percebidas e atendidas previamente pelo Estado. Isso é fundamental, mas é preciso que parta do Estado. Não é o
órgão de segurança pública que vai impor isso ao
Estado, que tem de ter esta consciência.
Talvez esse seja um dos pilares a serem colocados na Constituição, um dos fundamentos mais do que
básicos para termos sistemas de segurança pública realmente imbuídos de que são órgãos de Estado e da
sua missão, sem se preocupar com reivindicações salariais, de.equipamentos, com problemas de hierarquia e
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de disciplina. O Estado estará zelando cuidadosamente
por isso, como se estivesse tratando de filhos.
Repito: os temas básicos seriam salários, equipamentos e um recrutamento cada vez mais aperteiçoado, na medida em que a auto-estima das organizações de segurança pública depende dos fatores
acima citados.
Diria que outro pilar que deve constar da Constituição e normalmente não é notado como parte do
sistema de segurança pública, mas na realidade dele
faz parte, é o sistema penitenciário. Trata-se de um
dos elos entre a repressão e a prevenção. Ao mesmo
tempo que atende à prevenção, fazendo penas serem
cumpridas, o sistema penitenciário tem de cumprir o
dever ético do Estado de recuperação do criminoso e
não simplesmente apresentar prédios como depósitos de pessoas que ali vão até fazer sua pós-graduação em crime.
O preso um dia foi um criminoso. O criminoso
tem seus direitos. O grande direito humano do criminoso é o direito de ser preso, e não de ser morto. A
partir daí surgem outros direitos: o direito a não ser
torturado, a ser tratado como pessoa humana, o direito ao estudo, à saúde, a trabalhar durante o cumprimento da pena. Tudo isso faz parte também de um
sistema de prevenção.
Na medida em que se recupera um apenado e se
lhe dá condições de reinserção na sociedade, está-se
trabalhando na prevenção. Posto o condenado num depósito de presos, num depósito subumano, cumprida a
pena - quando não se esquece que já foi cumprida -,
volta às ruas uma pessoa, muitas vezes, mais ressentida do que aquela que foi levada ao crime. Deixa o Estado de executar, durante o cumprimento da pena, o seu
grande dever de recuperar o cidadão.
Já atingindo o limite do meu tempo, diria que, se
me fosse dado priorizar um dentre esses fundamentos todos - haveria muitos outros -, este agora seria o
principal: segurança pública tem de ser interpretada
como instrumento dos direitos humanos, quando encaramos os direitos da coletividade, os direitos individuais transformados em direito coletivo. É o direito da
maioria que compõe o todo honesto ou o todo da sociedade que não entrou no crime.
Essas seriam as palavras iniciais, antes de partirmos para o debate, mas gostaria de destacar, para
concluir, o que hoje em dia se convencionou chamar
de crime organizado, que começa a ser tipificado. Quanto ao crime organizado ou ao problema que ele
apresenta, gostaria de destacar a forma de combatê-lo. A ação policial é fundamental, bem como o trabalho de inteligência, que, aliás, é essencial em qual-
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quer ação policial. Mas quero destacar a inteligência
financeira.
Não podemos, a custo de nos estarmos enganando, imaginar que combateremos o crime organizado sem priorizar a inteligência financeira - entenda-se combate à lavagem de dinheiro. O dinheiro lavado é o oxigênio do qual depende o crime organizado para sua sobrevivência. É absolutamente necessário mobilizar todo o esforço e todo o empenho dos
três Poderes e outros poderes que possam estar surgindo no combate ao crime organizado. É necessário
priorizar o trabalho de inteligência financeira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Passando aos debates, concedo a palavra ao nobre
Relator, Deputado Alberto Fraga.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Exmo. Sr. General Alberto Mendes Cardoso, inicialmente, agradeço
sua presença. É um prazer recebê-lo. Lamento profundamente que o Ministro da Justiça não tenha tido o
mesmo discernimento de V. Exa. O Ministro da Justiça
foi convocado, e não apareceu. V. Exa. foi convidado e
atendeu ao convite. Acho que esta Comissão tem de
dar um basta a esse desrespeito que a todo instante
sofremos.
Fico um pouco aliviado, uma vez que, aparentemente, pela sua explanação, não discordamos em
nada. No entanto, foi com bastante preocupação que
li algumas das manchetes estampadas nos jornais de
hoje, como esta: "Governo reapresentará emendas
que abrem caminho para unificar as Polícias". Está
nos jornais de hoje. E, para minha surpresa, é exatamente a PEC n2 514 que eles querem aprovar. V. Exa.
falou da diferença existente entre as PEC nºs 514 e
613. Acho que a Proposta de Emenda à Constituição
n2 613 é infinitamente superior à nº 514. Esta é maldosa, acaba com o sistema policial, aniquila qualquer
tipo de chance para a categoria dos policiais.
Preocupa-me profundamente ver em outra matéria que o Presidente da República recebeu o Presidente da ONG Viva Rio - um cidadão que julgo ser de
bem -, patrocinada não sei por quem, mas que demonstra ter muito dinheiro e uma vida muito boa. Mas
o Presidente da República nunca recebeu o Conselho
Nacional de Comandantes Gerais, que representa
meio milhão de policiais neste País.
Confesso que não tenho nenhuma dificuldade
de conversar com V. Exa. Tentei fazê-lo há aproximadamente quatro meses, mas sua assessoria não me
deixou chegar a V. Exa. Queria aconselhar-me, pedir-Ihe uma linha de raciocínio, uma visão, um direcio-
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namento, porque sou da base governista, mas sua
assessoria, lamentavelmente, nunca me deixou chegar a V. Exa. Como não vou ficar pedindo pelo amor
de' Deus, uso a tribuna de vez em quando para mandar alguns recados. Mas lamento profundamente. A
sua assessoria sabe de quem estou falando.
Sr. General, não quero cansar meus colegas.
Preparei dezessete perguntas para fazer-lhe. Se
V. Exa. permitir, depois passarei às suas mãos, para
que V. Exa. perceba que a nossa intenção é de apresentar um novo modelo de segurança pública, mas
que venha a funcionar. Não posso deixar de perguntar
qual a idéia, qual o pensamento do Governo em relação à greve nas Polícias. Porque V. Exa. disse algo
agora que para mim é tudo: que o Estado tem que tratar com zelo os órgãos policiais, principalmente os poIiciais militares. Essas corporações quase que bicentenárias são massacradas, são relegadas a segundo
plano, principalmente pelos Governos, porque não
possuem o direito de greve, não podem manifestar-se. Quando o fazem, policiais são presos, são expulsos. Não nos respeitam. Essa é a realidade. A prova está aí: o Presidente da República já recebeu o líder dos caminhoneiros, o líder dos sem-terra, o líder
dos sem-teto, o líder dos sem-loura, de tudo; já o Presidente do Conselho de Comandantes Gerais, que representa meio milhão de policiais, ele nunca recebeu.
Percebe-se claramente que o Governo Federal
não tem apreço pelos "guardas de esquina". Já fomos
assim chamados pelo Presidente da República. Tenho anunciado que sou favorável à integração. Acho
que a integração é um passo para a unificação, não
resta a menor dúvida. E o meu raciocínio está indo por
essa linha.
Mas fomos surpreendidos mais uma vez - e
esta é a primeira pergunta que farei a V. Exa. -, por
um projeto de lei enviado pelo Governo Federal em
regime de urgência constitucional, o projeto da Lei
Orgânica da Polícia Civil, que vem dando um status
de juiz aos delegados. Segundo esse projeto, somente os delegados da Polícia Civil são autoridades policiais, os termos circunstanciados só podem ser feitos
por eles. Enquanto isso, a Polícia Federal não tem
uma lei orgânica, tampouco as Polícias Militares. Temos o Decreto-Lei n52 667, que não queremos mais.
Aquilo é fruto da ditadura. As Polícias Militares não
querem mais carregar a mácula de ser filhote da ditadura, só por ter em seu nome a palavra "Militar".
O Governo enviou para esta Casa um projeto de
lei, com tudo isso que estou dizendo a V. Exa., em regime de urgência constitucional. E ao mesmo tempo
fala em integração. Como alguém que fala em integra-
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ção envia ao Congresso um projeto de lei beneficiando apenas uma das instituições policiais? Não sou
contra a Lei Orgânica da Polícia Civil, ao contrário,
precisa existir mesmo. Mas os outros órgãos policiais
também têm de ter a sua lei orgânica.
Gostaria que V. Exa. pedisse aos seus assessores para observarem uma emenda modificativa que
apresentei - estou tentando emendar o projeto de lei
do Governo - criando uma lei orgânica única para todos os órgãos policiais. Esse é o melhor caminho,
quando se fala em integração, e não o de beneficiar
uma categoria porque o assessor do Ministro lá é chegado de um delegado. Os Relatores já estão todos
encaixados, já percebi. Vamos ter que ir para o voto,
porque os Relatores desse projeto de lei orgânica enviado à Casa pelo Governo são todos, vamos dizer
assim, policiais civis. E dizem que eu é que sou corporativista. Essa seria a primeira pergunta a V. Exa.
A outra pergunta, Sr. General, é sobre o Plano
Nacional de Segurança Pública. Tenho sempre cobrado do Governo, e este deu um passo importantíssimo
ao apresentar à sociedade esse plano, que não existia. Mas ainda está muito tímido. Sabemos que não
fala nada sobre o sistema prisional, totalmente falido.
Segundo dados a que tive acesso, 70% dos presos
voltam a delinqüir, o que mostra claramente que o sistema prisional está falido. E até hoje o Governo não
fez nada. Agora vem o mais grave: a capacidade carcerária de São Paulo é de ao mil detentos. A polícia de
São Paulo prendeu, em 1999, 50 mil pessoas, com
auto de prisão em flagrante. Isso quer dizer que a
cada ano São Paulo vai ter de criar um complexo prisional gigantesco, porque estamos lutando pela eficiência da Polícia. Hoje, de acordo com alguns setores da mídia, a Polícia é totalmente ineficiente. Conseguiu prender 50 mil. A capacidade de São Paulo é
de 80 mil. Se ela for eficiente, fico imaginando o que
acontecerá. Não vai haver onde colocar mais presos.
Vai explodir o País.
Então o plano, com relação ao Fundo Nacional
de Segurança Pública, é o que tem de melhor. Faço
questão de dizer, até porque tirei da idéia do relatório
da nobre Deputada Zulaiê Cobra. Eu apresentei a
proposta. Foi rejeitada porque o Parlamentar não tem
essa competência legal, regimental, mas encaminhei
ao Ministério da Justiça o indicativo do projeto. Então,
saiu alguma coisa, só que deixa muito a desejar.
Esta Comissão vai tratar do sistema. Esta Comissão precisa ser ouvida, Excelência, porque tem na
Presidência um delegado de polícia, eu sou um coronel da Polícia Militar, há vários delegados, vários advogados com militância na área criminal, policiais da
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~ol~cia Rodoviária Federal. É uma Comissão de especlahstas.
O relatório já está praticamente concluído, e
faço questão de apresentá-lo, porque sei que, quando
ele cair aqui, vai ser uma beleza. Veja V.Exa. que a segurança pública deste País é tão importante que às
vezes temos aqui três, quatro Deputados para discutir; mas, quando o relatório vier, tenho certeza de que
vão aparecer. Contudo, no momento ela discussão
-das audiências públicas, não apareceu muita gente.
minha reclamação maior é pelo fato de percebermos
que esta Comissão foi ignorada desde o início. Procuramos de todas as formas ser ouvidos pelo Governo
sem sucesso. Procuramos conversar. Fui ao Ministr~
Aloysio Nunes. Esta é uma pergunta que gostaria que
V.Exa. anotasse, para aqui responder a mim e ao público: o que V.Exa. acha da desmilitarização da Polícia
Militar? Porque confundem. A desmilitarização que
defendo é relativamente à vinculação, a essa subordinação ao Exército brasileiro Reserva do Exército
qualquer cidadão é. A Políci~ Militar não pode mais
continuar sendo tutelada porque o Exército exerce
,
•.
u~. poder paral~lo nos Estados, porque as Pohclas
Militares subo~elnam-se aos Governadores. Poré~,
por força de I,el, ,:ara com~ra.r um armamento preclsam da autonzaçao do ExerCito.
Precisamos cortar esse cordão umbilical. Essa
é a desmilitarização que a esquerda quer. O que as
Polícias Militares pretendem é ser militares de polícia.
Militares de força arm~da de guerra são as Forças
Armadas. Isso não se discute. Dizer que haverá prejuízo ao desempenho da profissão por ser o agente militar, perdoem-me, é uma tremenda ignorância. Não
tem nada a ver uma coisa com a outra.
Queremos realmente resguardar um sistema
previdenciário. Confesso a V.Exa. que hoje sustento
essa guerra para manter o regime jurídico das Polícias
Militares apenas pelo sistema previdenciário, que sei
que incomoda até as Forças Armadas. Nós, Sr. General, precisamos do apoio de V. Exa. Sabemos que é um
dos responsáveis pelos ditames da segurança pública
neste País. Gostaria que V. Exa., na hora de tomar algumas decisões, nos ouvisse. Tenho 25 anos de experiência, aqui tem mais 25, 30. Estamos encarregados
de fazer um relatório para apresentar um novo modelo
ao País e vamós fazê-lo, custe o que custar. Podemos
ser derrotados, sem sombra de dúvida, mas que VOI,J
apresentar alguma coisa, vou. Nem falo nas PEC n2s
151 e 156, porque o fato já está consumado. É direito
deles, é algo justo. Agora, isso, não. A polêmica está
exatamente nessa questão.
-

A
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Gostaria de saber ainda o que pensa V. Exa.
sobre a criação do Ministério da Segurança Pública.
Este País sempre foi ingrato com a segurança públi~a. Até há pouco tempo tínhamos seis Ministros mihtares, e não temos nenhum Ministro para a área de
segurança pública. Criaram, é bem verdade, uma
Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas
que nunca fez ,nada. ~cho que a única coisa que fez
essa Secretana NaCional de Segurança Pública foi
o Infoseg. H?je tive a opo~tunidade, na ~omissão de
D~f,es~ Naclona~, de eloglar.o Infoseg, mas a Polícia
~lvll ~~o transmite aquelas mformações para a Polícla Mlhtar. A Secretaria de Segurança Pública segura ~ ho~em de pont~, homem de rua, que é o
pohclal ml!ltar que :sta la le~ando tiro na, r~a, ~ã.o
receb~ a m~ormaçao por vaidade da P~hCla CIVIl.
Es~e e o ~I.ste":l~ qu,: estamos expenmentando
hOJe. ~ Pohcla M.lhtar nao_tem o que passar, porque
ela ,n~o ~e~ebe. mformaçao. O Infoseg_está com a
PoliCia CIVIl. FOI o General Celso, se nao me engano, que fez_esse trab~lho, u~. trab~l~o fantásti~o,
mas q,ue nao chega as Pollcl~~~ MI~ltares. Entao,
como e que se faz? Cobra-se eflClenCla de uma corporação como a Polícia Militar, que é a que está exposta, mas é sempre a última a ser chamada. Nunca é chamada para a mesa de discussão, nunca
participa de proposta nenhuma. Ultimamente fizeram a proposta dos ouvidores. Chamaram todo
mundo. Não havia um representante das Polícias
Militares.
Tenho dito nesta Comissão que estou querendo
apresentar um relat&io sem corporativismo. Estou
pensando no povo brasileiro, que não suporta mais
esse desmando, a insegurança pública no nosso
País.
Aproveito a oportunidade para dizer o seguinte:
temos aqui em Brasília uma boa Polícia Militar, que,
para o ano 2000, recebeu de investimento 160 mil reais; a Polícia Civil recebeu 7 milhões, e o Corpo de
Bombeiros, 2 milhões. A Polícia Militar, que tem a missão constitucional de fazer prevenção, recebe 160 mil
reais! Prefere-se comprar um helicóptero a comprar
uma viatura para a Polícia Militar.
Estas são as nuanças da segurança pública.
Enquanto se fizer da Segurança Pública cabide de
emprego, o povo vai continuar morrendo, sim. Este
País está caminhando para uma guerra civil. Aí realmente vamos ter atribuições para as Forças Armada~.
Está dentro deste contexto. Nada que se faz para valorizar a profissão é aceito.
,'
Encerrarei meu discurso. V.Exa. me perdoe
o desabafo, mas é tão rara a oportunidade de

?

'?
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tê-lo aqui que tenho de aproveitar para falar. Preparei uma série de perguntas para o Ministro da
Justiça, com quem tivemos a oportunidade de
nos encontrar algumas vezes, mas,' como' disse,
S.Exa. não apareceu. Deve ter tido algum motivo
para não estar aqui.
Passarei às suas mãos essas perguntas. Pode
ser que sua assessoria nos responda. Com certeza,
as respostas a essas dezessete perguntas fundamentarão nosso relatório. Falei sobre a desmilitarização. Gostaria que V.Exa. acrescentasse o direito
de greve, porque, pelo que fiquei sabendo, querem
desmilitarizar as Polfcias Militares, mas não querem
conceder o direito de greve. Espero até não ser reeleito, porque vou para as ruas brigar pelo direito de
greve. Aí não é possível, aí as Polícias Militares serão o resto do cavalo do índio. Se tirarem o regime
jurídico, têm de dar o direito de greve, sim. Perguntei ao Ministro Aloysio Nunes se estavam preparados para a sindicalização de 500 mil policiais. A
CUT agradecerá isso, e muito.
Agradeço a paciência de V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Concedo a palavra ao Ministro General Alberto Cardoso.
O SR. MINISTRO ALBERTO MENDES
CARDOSO - Deputado Alberto Fraga, não agradeça
minha paciência, porque ela é inesgotável.
V. Exa. apresentou cinco perguntas, mas antes
fez três observações, às quais tenho também de responder. Primeiro, quanto à reapresentação da PEC nl2
514. O Presidente, ontem, ao receber o presidente da
ONG Viva Rio, tez menção à necessidade de se introduzir na Constituição Federal idéias novas sobre segurança pública. Dentro desse contexto, S. Exa. disse
que temos de tocar a PEC nl2 514. Eu não estava nessa reunião, estava no Rio de Janeiro assinando convênios com o Comitê Olímpico Brasileiro sobre prevenção às drogas. Se estivesse em Brasília, teria ido
à reunião, tenho muito apreço por essa ONG.
Quando tomei conhecimento de que o Presidente havia mencionado a PEC n!! 514, hoje pela manhã, antes de vir para cá, telefonei para S.Exa. para
saber o que pretendia. O Presidente me disse que a
idéia é inserir na Constituição Federal o que se pensa
sobre segurança pública. Perguntei-lhe se admitia
aperfeiçoamentos na PECo Disse-me que sim, claro.
A Proposta de Emenda à Constituição nl2 514,
que está sendo discutida por V.Exas., merece e pode
receber aperfeiçoamentos, ou rejeição. A idéia básica
do Presidente é colocar na Constituição Federal o
que se pensa para os novos momentos na segurança
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pública brasileira. Essa foi uma primeira observação
de V.Exa.
A segunda observação. V.Exa. fez menção ao
fato de o Presidente não receber o Conselho dos Comandantes de PM. V.Exa. citou várias organizações
recebidas pelo Presigente,- inclusive a Viva Rio. O
Presidente tem recebido as organizações representativas - como é o Conselho de Comandantes - quando
solicitado e quando os estudos de sua assessoria julgam conveniente aquele ou outro momento. Não participei de qualquer estudo que dissesse respeito a
essa solicitação. Não sei que tipo de solicitação de
audiência com o Presidente foi feita. O Presidente tem
todo o apreço por esse conselho, tivemos muitas conversas sobre isso. S.Exa. sabe da importância desse
conselho no que diz respeito a estruturar a segurança
pública com base nesses pilares que hoje aí estão,
um dos quais as Polícias Militares. Sugiro que V.Exas.
reiterem o pedido, logicamente substanciado e arrazoado.
Outra observação foi de que a minha assessoria
náo permitiu que eu o recebesse. Já tive o grande prazer de recebê-lo no meu gabinete. E V.Exa. será recebido tantas vezes quanto reiterar seu pedido. Tenho
uma assessoria da mais alta qualidade. Não houve
má-fé nem deslize da assessoria no fato de eu não o
ter recebido. V.Exa. pode ter certeza disso. Considere
seu pedido reiterado desde já. A minha assessoria,
repito, é da mais alta qualidade.
Vamôs às perguntas, Deputado. Quanto ao projeto da Lei Orgânica das Polícias Civis. Realmente o
Conselho dos Chefes de Polícia Civil entrou no Ministério da Justiça com essa proposta, que foi estudada
e encaminhada à Casa Civil. No conjunto do Plano
Nacional de Segurança Pública, a proposta veio para
cá, até mesmo com o pedido de urgência regimental.
Antes de vir para esta audiência, telefonei para
o Ministro da Justiça, a fim de saber sobre essa urgência constitucional. S. Exa. me disse que o projeto
de lei estava dessa forma. Disse-me que recebeu há
quinze dias a proposta das PM, que está em estudo.
Os dois serão coadunados, em seguida virá o da Polícia Federal, e S. Exa. fará uma compatibilização dos
três. O grande problema que s~ vive é o da urgência,
porque o prazo está decorrendo. Isso tem de ser muito conversado, para que haja uma compatibilizaçáo
das três leis orgânicas.
Quanto ao Plano Nacional de Segurança Pública, V.Exa. faz menção ao sistema penitenciário falido,
imagino até que reforçando as minhas palavras iniciais. Em relação ao problema da superpopulação, que
se vai agravando à medida que as Polícias vão cum-
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prindo seus deveres e lotando as cadeias, há maneiras de ser evitado. Não se pode ficar permanentemente a construir penitenciárias. Uma das maneiras
são as tais penas alternativas, que têm sido discutidas. Sou leigo nesta área, mas sempre que se põe a
discutir penas alternativas, ressalto como grande problema, solucionável- aliás, é o grande problema de
muitos aspectos da vida de um país -, a fiscalização e
a execução dessas penas. Tem-se de estruturar o
sistema de fiscalização e de controle da execução
dessas penas alternativas. E elas não devem ser
apenas, desculpem-me o trocadilho, uma forma de
solucionar o problema da superpopulação, mas partir
do princípio de se adequar à natureza dos crimes e ao
comportamento dos apenados.
O Plano Nacional de Segurança Pública contempla recursos para a construção de penitenciárias.
Brasília, por exemplo, está recebendo cerca de 3 miIhões de reais para a ampliação da Papuda, e haverá
a construção de uma primeira penitenciária federal,
para o cumprimento dos crimes de alçada da jurisdição federal.
- das PM a que V. Exa.
I anzaçao
Sob re a desml"I"t'
se referiu, durante sua argumentação, V. Exa. deixou claro um aspecto pendular desse relacionamento PM e Forças Armadas, no caso específico do
Exército Brasileiro. A desmilitarização das PM tem
sido discutida em muitos fóruns. A minha idéia já
apresentei nas minhas palavras iniciais. Mas não
podemos considerar, de maneira não muito sólida,
a idéia de se tratar de ,filhotes da ditadura, de que as
PM são organismos que hoje em dia são perseguidos e rejeitados. Absolutamente. As PM receberam
muitas benesses dessa relação com o Exército Brasileiro e continuam recebendo. Essa ligação continua, e o Exército a encara com muito boa vontade.
Não se trata de "filhos enjeitados".
Fui testemunha daquele problema da desvinculação - o Deputado Abelardo Lupion foi muitas vezes
ao meu gabinete discutir isso - e acompanhei a idéia
de o Exército Brasileiro não abandonar a PM. A PM
estava em todas as discussões. Então, permita-me o
senhor, essa não é a realidade. O Exército não vê nas
PM um filho a ser enjeitado, tanto que luta muito para
tê-Ia como sua reserva, e ser reserva do Exército não
é demérito. Quem pensa em desmilitarizar a PM tem
de pensar1ambém num sucedâneo, porque o Exército precisa ter uma organização policiai com capacidade para atuar em massa, como tropa regular.
Quanto ao Ministério da Segurança Pública, claro que há necessidade de sua criação. Aí está o Ministério da Justiça sendo formatado para ser o Minis-
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tério da Segurança Pública. A intenção do Presidente
da República é ter esse Ministério da Justiça sem
aqueles quinze órgãos a mais que havia - alguns ainda existem - e que não tratavam especificamente de
segurança pública, mantendo os órgãos de segurança pública e de direitos humanos subordinados à Secretaria Nacional de Segurança Pública, até para
atender à idéia de que segurança pública é instrumento de promoção dos direitos humanos.
O Infoseg foi uma grande criação, e está ali o
seu autor, General Morosini, que, para muita honra
do Exército Brasileiro, hoje trabalha no Congresso
Nacional.
O senhor falou no- direito de greve. Creio que já
expus o que penso sobre isso, quando disse que o
Estado tem de ser zeloso com seus órgãos, e os organismos de segurança pública são órgãos de Estado.
Muito obrigado
.
"
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldlr ?~braf) Com a palavra o nobre Relator, a quem pediria fosse
breve, em razão da extensa lista de inscritos para o
debate.
,
O S~. DEPUTA~O ~LBERTO FRAGA - ~o est~u ~u~pr!n~o o q~e ~ r~glmentalmente concedido: o
dIreito a replica e a trepllca.
Não tenho nada a argumentar, a não ser dizer
que não me refiro a demérito quando digo que as Polícias Militares precisam seguir seu caminho. Se digo
que reserva do Exército qualquer cidadão brasileiro é,
quero dizer que não hé\ necessidade dessa atrelagemo
Antes de tomar posse nesta Casa, fui assessor
parlamentar durante três anos e pouco mais. Sei muito bem das dificuldades que temos, e as Polícias MiIitares nunca andaram por estes corredores pedindo
aumento salarial. Nenhum dos senhores aqui presentes pode afirmar que sim. O que as Polícias Militares
pedem é apenas condição de sobrevivência. Sempre
que percorríamos estes corredores era pedindo aos
Deputados que não deixassem acabarem conosco,
que não tirassem o pouco que temos.
Quanto às benesses, acredito que V. Exa. se referia à previdência dos militares, que todos sabemos
é fruto de uma luta muito bem feita pelas Polícias MiIitares. Engajamo-nos às Forças Armadas e conseguimos aprová-Ia, mas eu nem chamo de conquista, ou
benesse, a aposentadoria após trinta anos para um
trabalhador que arrisca sua vida diuturnamente por
alguém que ele não conhece, ganhando um salário
miserável. Acho que a valorização do policial é um direito que o Estado não reconhece neste País.
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A Polícia é até hoje essa reserva, mas V. Exa.
sabe que esta Casa constantemente ataca as Polícias Mititarês exatamente por causa desse vínculo. E
digo mai~: as Pol!ci~s ai~da não for~":l exti~tas graça~
a? ExérCito Brasileiro. Nao.tenho duv.lda diSSO, Sr. MIn~stro, ~as a segurança ~ precisa avançar, p~eclsa se hvr:a r.desse espfrh mlUtar de guerra. Nós nao
temos mais ISSO.
V. Exa. sabe que, desde 1988, com o advento da
Constituição Federal, até os currículos, que eram feitos pelo Exército Brasileiro, passaram a ser feitos pelas Polí?ias Milit~r~s, mas, m~s.mo ~~sim, a,tod? instante o Jornal ~~tl~la que a PoliCia Mlllt?r esta trelna~?
para matar o Inimigo e qu~ tem de deixar ~e ser ~Ih:
tar. Quem conhece o c~mculo _sabe que ISSO ~ao e
verdade. ~ sobre essa vlncula~ao que eu f~lo,. nao se
trata de nao querer_uma relaçao co.m o Exercito - temos uma boa relaçao com o ExérCito.
O Decreto n1l 88.540 assegura a convocação da
Polícia Militar pelo Exército. Defendo, sim, uma Polícia
militarizada, mas não com esse nome "Militar" que
hoje carregamos, porque a segurança pública diz respeito ao povo, e, entre o povo e essas instituições, fico
com o povo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral)
- Com a palavra o nobre Ministro General Alberto
Cardoso.
O SR. MINISTRO ALBERTO MENDES
CARDOSO - Foi exatamente isso o que entendi, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Satisfeito o nobre Relator, passo a palavra ao nobre
Deputado Gonzaga Patriota.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA _ Sr.
Presidente, Sr. Relator, caros colegas, eminente Ministro General Alberto Cardoso, eu gostaria, primeiro,
de saudar V. Exa., Ministro, por ter levado para a minha região - sou do chamado Polígono da Maconha,
cidade de Salgueiro -, embora tardiamente, perdoe-me, as Forças Armadas, que, em conjunto com
os órgãos de segurança pública, diminuíram o sofrimento daquela população. Digo tardiamente porque
já Unhamos visto muito sangue derramado, muitos
furtos, roubos, muita violência.
Lamentavelmente, o Estado não se preocupava
anteriormente. Polícia Federal, Polícia Rodoviária, as
Polfcias da segurança pública não tinham recursos.
Alguns milhões de reais foram investidos na operação
Mandacaru, e hoje já transitamos ali quase que pacificamente. Para fazer justiça, eu gostaria de dizer que
V. Exa. se deslocou muitas vezes daqui até Salgueiro,
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cidade que me adotou. Hoje já podemos andar quase
pacificamente no Polígono da Maconha.
O Governo, por meio de outros mecanismos,
principalmente do Banco do Nordeste, tem feito um
trabalho com a população que se marginalizou em
virtude do fechamento de agências, da falta de crédito, da falta de uma integração social. Agora chega um
agente de desenvolvimento, que é o Banco do Nordeste, para emprestar dinheiro aos parentes dos que
se marginalizaram, para agricultura e pecuária. Isso
me deixa confortado.
General, tenho apenas três perguntas a fazer,
mas antes gostaria de dizer que sou autor de duas
PEC, a nº 151 e a nº 156. Fui Constituinte e conheço
bem o problema dos chamados ''trens da alegria".
Não queremos determinadas ascensões funcionais:
o sujeito é bacharel, faz um concurso para auxiliar administrativo da Câmara dos Deputados e amanhã
quer ser advogado no Departamento Jurídico. Não.
Mas na Segurança Pública a situação é diferente: nas
Polícias - Civil, Federal, Rodoviária -, um agente trabalha dez, vinte anos, é bacharel há muito tempo,
mas não pode, constitucionalmente, ser promovido
delegado de polícia. A PEC nº 151 permite essa ascensão.
A outra proposta de emenda à Constituição trata
da Polícia Ferroviária. Eu nasci dentro de uma estação de trem e sei que a Polícia Ferroviária é muito importante hoje, principalmente no combate ao tráfico.
Os trens e metrôs dos subúrbios são usados para fazer o tráfico de drogas. Quando criamos, na Constituição Federal, a Polícia Ferroviária, nossa intenção não
era apenas guardar o patrimônio, mas também instituir un:a.polícia soci:1 nas ferro~ias, com efetivo poder
d: P?hcla. A P.E.C. n 156 trat~ Justamente da tr~~~ferencla dos policiais dos metros e da rede ferrovlana.
Bom, mas temos três perguntas a fazer.
Primeira: em vez desse Plano Nacional de Segurança Pública, por que não prestigiar o Poder Legislativo, trazendo para exame nesta Comissão Especial as propostas do Governo e aproveitando as propostas de emenda à Constituição? Nós debatemos
aqui a PEC nll 514 diuturnamente. A Deputada Zulaiê
Cobra fez das tripas coração e, Deus sabe como,
apresentou um relatório muito importante. Hoje, com
essa reestruturação na área de segurança pública PEC nºs 514,613, 151 -, poderíamos prestigiar o Poder Legislativo, sem deixar de receber, é claro, todas
as sugestões dos Ministros do Poder Executivo, e fazer uma reestruturação que de fato melhore a segurança no País.
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Outra pergunta: por que o Governo, por meio de
um decreto, extinguiu, na estrutura do Ministério da
Justiça - sei que foi um lapso, todos nós erramos -, o
Departamento de Polícia Ferroviária Federal, criado
pela Constituição Federal? Se quisessem afastar um
diretor, uma pessoa... mas extinguiram todo o departamento, previsto no art. 144 da Constituição Federal.
Acho que foi um engano que se pode consertar.
A terceira pergunta é sobre notícia que .apenas
vi nos jornais. Tive a honra de ser membro da Comissão de Sistematização. Trabalhamos muito aqui - Ministro Nelson Jobim, Governador Mário Covas, o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso - para
constitucionalizar a segurança pública, que, naquele
tempo, há doze, treze anos, já era um caos. Avaliem-na hoje. Mas vemos nos jornais que o Governo já
admite a desconstitucionalização. Acho que o senhor
ainda não dialogou com o Presidente sobre o Viva
Rio, se realmente é isso. Não se trata apenas de manter constitucionalizada a segurança pública, mas também de destinar·lhe recursos constitucionais, como
temos para a educação. Estamos trabalhando para
isso, e a Comissão de Orçamento também, com apoio da Deputada aqui presente.
São essas as três perguntas, General. Reitero
meus agradecimentos, em nome do povo daquela região
do sertão de Pernambuco, pela presença de V. Exa., várias vezes, na cidade de Salgueiro. Quero dizer também que as Polícias Federal, Rodoviária, Civil e MiIitar estão nas estradas. Tenho certeza de que o Governo Federal está auxiliando o Governo do Estado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Com a palavra o Sr. Ministro Alberto Cardoso.
O SR. MINISTRO ALBERTO MENDES
CARDOSO - Sr. Deputado Gonzaga Patriota, agradeço muitíssimo suas palavras em relação à Operação Mandacaru. O que foi feito é produto da minha assessoria, que trabalhou meses. Eu apenas estive lá
algumas vezes, só isso. Aliás, parabéns pela cidade
de Salgueiro. Temos também o Projeto Moxotó-Pajeú,
uma parceria do nosso gabinete com o Banco do Nordeste que visa a dar uma solução estruturante para
aquela área, apresentando alternativas econômicas
para uma população que ficou impedida de trabalhar
no plantio e cultivo da maconha.
Fico devendo uma resposta ao senhor sobre a
extinção do Departamento de Polícia Ferroviária Federal. Vou consultar o Ministro da Justiça, pois esse
decreto tem origem lá.
Sobre a PEC nQ 514, realmente não abordei
com a necessária profundidade a idéia do Presidente
da República. Hoje pela manhã consultei-o acerca do
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que ele entendia sobre a reativação da PEC nQ 514, e
o Presidente me disse que pretende colocar na Constituição Federal a necessidade de se atualizar o sistema nacional de segurança pública, que, digamos, é
incipiente. Ou seja, ele aceita e estimula que essa
PEC seja aperfeiçoada, atualizada.
A primeira pergunta feita pelo senhor foi por que
em vez de Plano Nacional de Segurança Pública não
se faz uma lei, discutida no Congresso Nacional. Podemos dizer que o Plano Nacional de Segurança Pública foi elaborado com muito cuidado, mas em forma
emergencial. Os estudos foram profundos, abrangentes, ouviu-se muitíssima 'gente, idéias que já sabíamos existir, como as de muitos Deputados com quem
havíamos conversado em momentos anteriores, ano
tes de se pensar nesse plano. Essas idéias foram
aproveitadas, mas tratava-se de uma providência de
emergência, para atender a um verdadeiro clamor do
povo brasileiro. E o plano abre janelas para diversas
participações fundamentais do Congresso Nacional.
Estão sendo remetidos para esta Casa, por iniciativa do Ministério da Justiça, muitos projetos de lei
que dizem respeito ao Código Penal, ao Código de
Processo Penal, ao Código Penitenciário e aí por diante. É fundamental, e o Presidente da República inter·
preta assim, que essas idéias sejam discutidas aqui no
Congresso. O Plano Nacional de Segurança Pública
não pretende ser a Constituição da Segurança Pública
brasileira, ele é o documento que sistematiza alguma
coisa, procura coordenar algumas medidas a serem
aplicadas, mais de 130, mas nem todas passíveis de
discussão legislativa, porque são medidas mais administrativas, como a criação do fundo etc. Mas o Presidente da República vê como imprescindível a discussão nesta Casa e no Senado Federal.
Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr.
Presidente, estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Satisfeito o nobre Deputado Gonzaga Patriota, passo
a palavra ao nobre Deputado Jorge Pinheiro.
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Mi·
nistro General Alberto Cardoso, antes de fazer as perguntas e comentar o pronunciamento do Ministro,
quero solidarizar-me com o Deputado Alberto Fraga
no que diz respeito a essa discrepância que infelizmente aconteceu no Distrito Federal com a distribuição dos recursos. Até hoje não consegui entender por
que foram destinados 160 mil reais para um contingente de quase 17 mil homens e 7 milhões de reais
para o contingente da Polícia Civil, que tem em torno
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de 5 mil policiais. É uma diferença muito ·grande. De
maneira alguma estou depreciando alguém, preterindo uma Polícia ou outra, mas a diferença é gritante.
Com o valor de um helicóptero compra-se uma quantidade imensa de viaturas, que vão dar uma cobertura
muito maior, uma vez que o Distrito Federal não é tão
grande e é fácil e rápido deslocar-se de um local a outro aqui, porque as vias são largas.
Quero solidarizar-me com o Deputado Alberto
Fraga, que tem toda razão em estar muito chateado
com essa discrepância.
Sr. Ministro, concordo com seu comentário sobre as Forças Armadas. Acho que elas não foram preparadas, não é essa a atribuição delas. A questão não
é quantitativa, e sim qualitativa. Não adianta dispor de
um contingente maior, muitos homens armados na
rua, se a questão é a qualidade e o preparo de cada
uma das duas instituições. O Exército tem de trabaIhar na fronteira, impedindo o narcotráfico e o contrabando de armas, que é uma vergonha. Armas feitas
no Brasil vão para o Paraguai e retornam via contrabando. Isto já foi provado: 70% dos revólveres usados
pelos bandidos do Rio de Janeiro são fabricados no
Brasil, mas eles vão para o exterior e voltam como
contrabando, com grande facilidade. A contribuição
do Exército para a segurança pública, na minha opinião, será dada nas fronteiras. Se conseguirmos fechá-Ias o máximo possível, haverá um baque muito
grande na aquisição de armamento e munição pelo
crime organizado. Concordo com o senhor.
Farei apenas duas perguntas. Primeira. O senhor
fala sobre a integração, que, sem sombra de dúvida,
deve mesmo vir antes da unificação. Como é que o senhor vê a questão da polícia técnico-científica, subordinada à Polícia Civil? Estivemos acompanhando, na
Comissão que investiga a morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, o trabalho da polícia técnica. Como
é bem feito! Mas, daquela época para cá, a situação de
falta de recursos não mudou muito. O perito trabalha
sem condições, sem equipamentos, sem viaturas, cobrindo às vezes uma área muito grande, e o laudo desses técnicos é que fornecerá provas para que os inquéritos possam prosseguir.
Hoje existe uma luta da polícia técnico-científica
por independência, tanto administrativa quanto econômica, porque, na hora de repartir o bolo, ninguém
pensa que a polícia técnica precisa de um equipamenta melhor, de um computador, de um bom microscópio, equipamentos caros que a maioria dos policiais "conhece" - entre aspas -, mas não sabe da sua
importância. Na hora de dividir o bolo, a polícia técnica fica sempre com uma fatia muito pequena e acaba
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trabalhando de forma inadequada, mas o laudo do
perito pode amanhã condenar ou não um indivíduo,
às vezes até um policial. Como é que os peritos, estando tão atrelados à Polícia Civil, sob o seu jugo,
sem nenhuma independência, vão emitir um laudo
sem aquela sombra do delegado, ou dos policiais? Se
tiverem autonomia, no caso da investigação de um
policial civil ou militar, eles se sentirão mais à vontade
para apresentar um trabalho de qualidade.
Qual é a opinião do senhor sobre esse pleito do
Instituto de Criminalística por independência sem a
criação de uma outra polícia, ou seja, inserido na Segurança Pública, mas com autonomia de decisão e
autonomia financeira para comprar equipamentos?
Somente quem é perito nessa área sabe o quanto
isso é importante.
A segunda pergunta é com relação ao Plano
Nacional de Segurança Pública. O senhor expôs muito bem a preocupação do Estado com o policial, que
não pode se sentir desprestigiado. Não adianta termos no Plano Nacional de Segurança Pública um carro-chefe como a iluminação pública -lógico, onde há
iluminação pública, menor o índice de criminalidade
-, se não atentarmos para a questão salarial. O ponto
principal do plano deveria ser a valorização do ser humano, do homem, do policial. O senhor disse que
essa questão está inserida no plano, mas acho que
uma melhor remuneração para os policiais deveria
estar inserida não de forma subjetiva, mas clara e
como o principal ponto.
Fui funcionário do Banco do Brasil durante oito
anos. Cheguei a pegar a última etapa, a raspa do tacho, aquele último concurso, quando ainda se pagava
bem aos funcionários. Até aquele momento, o Banco
do Brasil era referência nacional. Quando se precisava de um funcionário bem qualificado, que atendesse
a muitos pré-requisitos, eles eram tirados de dentro
dos quadros do Banco do Brasil. Por quê? Porque
eram bem remunerados, faziam cursos, eram competentes. Hoje, infelizmente, os funcionários do Banco
do Brasil estão depreciados, com salários reduzidíssimos: caiu a qualidade do trabalho do funcionário.
O mesmo acontece com a Polícia. Se o policial
for bem remunerado, ele vai, sem sombra de dúvida,
prestar um trabalho muito melhor. A questão da viatura, do armamento, da própria estrutura legal é importante, mas nada disso, Sr. Ministro, no meu porito de
vista, atingirá os objetivos que devem ser atingidos,
se o policial continua sendo mal remunerado, muitos
morando em favela, como é o caso do Rio de Janeiro,
de São Paulo e de outras Capitais, sob o jugo do traficante. Quem manda na favela é o traficante. Como é
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que ele vai fazer uma boa segurança, se é mal remuela não é 'o carro-chefe. É claro que há alguns carnerado e obrigado a fazer bicos para sobreviver?
ros-chefes, como o Fundo ~Nacional de Segurança
Faço parte da base do Governo e torço para o
Pública, o estímulo à integração das Polícias, a atualiplano dar certo, mas faço uma crítica construtiva: dezação de toda a legislação, que já estão sendo encaveria ser colocada, em primeiro lugar, a questão salaminhada ao Congresso Nacional.
rial do agente de polícia. Não podemos aumentar o
O senhor tem toda razão quando diz que há nesalário? Que se crie algum mecanismo para que o pocessidade de os policiais serem bem remunerados,
Iicial receba um pouco mais no final do mês, como as
mas o Plano Nacional de Segurança Pública não pogratificações. Assim o Plano Nacional de Segurança
deria contemplar recursos que dizem respeito aos orPública funcionaria melhor.
çamentos estaduais. Há previsões orçamentárias que
Obrigado.
os Estados têm de fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Concedo a palavra ao Sr. Ministro Alberto Cardoso.
O SR. MINISTRO ALBERTO MENDES
CARDOSO - Muito obrigado, Deputado Jorge Pinheiro, por suas perguntas. O senhor fez um comentário
sobre a discrepância entre os investimentos nas Polícias Civil e Militar seara Distrito Federal.
_' .
,

(lntervençao maudlvel.)
O SR. MINISTRO ALBERTO MENDES
CARDOSO - Mas não é quem distribui o dinheiro.
Na sua pergunta sobre a necessidade de autonomia financeira da polícia técnico-científica, já está
embutida a resposta. Permita-me dar a resposta partindo das suas idéias.
Eu realmente não tenho opinião formada a respeito de autonomia financeira para uma polícia técnica, mesmo porque não domino o assunto, mas con·
cordo absolutamente com o senhor no que diz respeito à necessidade de aparelharmos a polícia técnica
com o que existe de mais avançado em termos de desenvolvimento científico e tecnológico nas polícias
técnicas de todo o mundo. Sei, não domino mas sei,
que é fundamental para uma investigação bem conduzida um apoio técnico-científico da mais alta qualidade. Em termos de autonomia financeira, concordo
que é preciso recurso.
Os Estados têm apresentado projetos ao Ministério da Justiça, habilitando-se para receber recursos
do Fundo Nacional de Segurança Pública. Para o restante deste semestre são 330 milhões de reais, e,
para cada ano, 500 milhões, valor que se pretende
aumentar. Muitos Estados têm especifir;:ado nos seus
projetos essa área da polícia técnico-científica. Tenho
lido alguns, do .Ceará, do Espírito Santo e outros que
passaram por nós, mas eles devem ir direto para o Ministério da Justiça. Todos têm contemplado essa áre~
na sua planilha de solicitação de recursos.
Entendo bem a metáfora que o senhor fez quan·
do disse que a iluminação pública era o carro,-chefe o senhor fez questão de dizer esse exe:gero. Mas não,

M~s o pro~lema da remuneração é :ncar~do
com mUita atençao pelo Governo Federal. Nao sei se
o senhor se lembra, q~a~do't:!u citei a re~ação d.e tópicos que devem c~nstltUlr a !'reocupaçao báslc~ d~
Estado .co~ relaça~ a?s ?rgao~ de segurança pubhca, .0 pn~elro que IJS!~I f~1 salános, porqu: deles v~m
mUita cOisa. Se a Policia e be~. paga - e nao me refiro
apenas ao bem-estar do policiai, que é fundamental
_, aumenta também o universo de recrutamento. Há
uma reação em cadeia a partir dos salários, embora
eles não sejam tudo. A auto-estima do policial, como
de qualquer cidadão, qualquer profissional, depende,
em grande parte, dos salários, mas depende também, grandemente, dos recursos de que dispõe para
trabalhar, de estar realizando súa vocação profissional e de se sentir assistido. Volto a dizer ser dever do
Estado não permitir que seus órgãos sintam-se na
necessidade de criar, ainda que artificialmente, por
meio das associações, sindicatos.
Concordo plenamente oom o senhor, e é uma
preocupação do Presidente da República ajudar os
Estados a solucionar esse problema dos salários.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Passo a palavra à nobre Deputada Zulaiê Cobra.
A SRA. DEPUTADA'ZULAI~ COBRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Gen. Alberto Cardoso, é um prazer estar aqui. Concordo com as críticas e ponderações feitas pelo ilustre Relator, Deputado Alberto Fraga, porque esta Comissão, criada no ano passado, fi·
cou meio relegada. Mas temos hoje, com a sua presença, a possibilidade de uma conversa séria. Tenho
certeza de que \J.Exa. levará ao conhecimento do
Presidente Fernando Henrique Cardoso tudo o que
foi dito aqui, porque todas essas medidas são necessárias para o Brasil.
Chegamos a um patamar, Sr. Ministro, em que
não podemos mais continuar com a segurança públi·
ca que temos hoje. Enquanto V.Exa. fala em milhões,
penso em bilhões. \J.Exa. pre:isa pensar que a segurança pública tem de ter bilhõas já, imediatamente, e
não depois. Não conta que hoje são só 30 milhões,
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300 milhões ou 500 milhões e que depois serão mais.
Não, façamos o inverso. Hoje falamos em bilhões, depois V.Exa. vai diminuindo, porque aí terei a certeza
de que a segurança pública no Brasil será melhor.
Citamos aqui a Proposta de Emenda à Constituição nll 514, que é realmente uma tragédia. Quando o
Ministro Iris Rezende veio até aqui, em 1997, participar de uma reunião da Comissão Especial de reforma
da segurança pública, da qual eu era Relatora, teve
muita dificuldade para explicar o porquê da PEC nll
514. Temos corno base as greves que surgiram em julho daquele ano, que criaram toda uma situação de insegurança nacional. Talvez o Governo Federal, preocup~do com ess: .insegurança, ten~a f~ito ~om que
surgisse a PEC n 514, que desconstltuclonahzava as
PoJrcias Civil e Militar, deixando na Constituição apenas a Polícia Federal. Naquele momento acho que o
Presidente pensava que os Estados deveriam cuidar
das suas Polícias, retirando-as da Constituição. Houve, lá atrás, uma situação de emergência. Daí por que
torcemos para que o Presidente da República, por intermédio do Ministro da Justiça, retire essa PECo
Com relação ao Ministro da Justiça - e faço uma
ponderação às falas severas do nosso Relator -, realmente S.Exa. me procurou para dizer que não podia
vir ontem, porque estava com uma agenda conturbada, e essa proposta foi da semana passada. Conversei por telefone com o Presidente desta Comissão,
Deputado Aldir Cabral, e ficou acordado entre nós a
possibilidade de o Ministro não comparecer ontem.
S.Exa. quer comparecer, e vai comparecer. Nós estamos esquentando os motores, meu ilustre Relator,
para que S.E~a. possa responder às .s~as dezessete
perguntas. HOJe começamos com o MInistro General.
Com relação à PEC nll 613, o patamar da discussão de hoje - com todo respeito às duas PECs do Deputado Gonzaga Patriota -, quero dizer que temos a
Guarda Nacional, que o nosso Relator esqueceu. A Guarda Nacional é o instrumento de que precisávamos.
Isso é de autoria do Deputado Abelardo Lupion. A PEC
que está aí não é minha. Ela tem o meu nome, mas é de
todos os Deputados que apresentaram, naquela oportunidade, 1997 e 199B, excelentes idéias para que elaborássemas o relatório que originou essa PECo

do Nacional de Segurança Pública que o Governo Federal respeite, mas que não prejudique o povo.
Outra questão é sobre as Polícias Militar e Civil.
V.Exa. acabou de observar nas debates que a situação
não é fácil. Mas precisamos iniciar essa discussão.
Quando discuto com o Relator, o Deputado
Alberto Fraga, sobre a possibilidade de uma transição
- e no primeiro momento falamos numa união de trabalho -, temos de pensar grande, no futuro. Daqui a
dez anos, como será? A própria Polícia Militar não
agüenta hoje sua estrutura, que é complicada e eles
sabem disso.
É claro que a tropa não anda pelos corredores
desta Casa. Quem vem aqui são os oficiais, que também não estão muito preocupados com essa unificação, até porque ganham muito bem. Os oficiais ganham muito mais do que a tropa, mas quem sofre na
rua é o soldado, o cabo e o sargento, que ganha pouco e, o que é pior, não tem possibilidade de ascensão.
Aliás, V.Exa. já conhece a frase citada nesta mesma
Comissão por um coronel da reserva da Polícia MiIitar: "Quem está no policiamento de rua não é visto
nos quartéis, e quem não é visto nos quartéis não
sobe na vida, não vira oficial".
Fiquei muito preocupada e até disse ao ilustre
Cel. José Vicente da Silva que então nós, Deputados,
que não freqüentamos o Palácio, não temos nenhuma chance de subir na vida, porque somos policiamenta de rua. Eu sou uma policial de rua. Portanto,
posso dizer' o que é tropa, com todo o respeito a
V.Exa., que me chamou de marechal. Eu não tenho
nada a ver com essa questão maior de oficiais.
Mas V.Exa. ouviu aqui hoje que precisamos ter
na Constituição os direitos fundamentais das Polrcias.
Não podemos tirar a Polícia da Constituição. Aliás,
não podemos tirar da Constituição ninguém, é isso o
que quero que V.Exa. entenda e transmita ao seus superiores que discutem a segurança pública. O que
está na Constituição não se tira, melhora-se. A PEC
que está nas mãos do ilustre Relator é uma proposta
de melhora, para que todos tenham direitos constitucionais, tanto a Polícia Federal, quanto a Civil e a MiIitar. Queremos que todos os policiais tenham sonhos
e que esses sonhos se transformem em realidade.

Mas temas também o Fundo Nacional de Segu-

Hoje as Polícias Militar, Civil e Federal brigam
pela lei orgânica. E em que consiste a lei orgânica? É
o que existe hoje na Lei Orgânica da magistratura e
do Ministério Público. Por que a Polícia tem de estar
sempre num patamar menor? Por que juízes e promotores são melhores? Não são. A Polícia-é-o cartão de
visita da Justiça, e V.Exa. sabe disso.

rança Pública, que é muito bom e já foi copiado. Esse
fundo da pobreza é exatamente o nosso Fundo Nacional de Segurança Pública, que já foi copiado de tão bom
que ele é, já que abrange uma porcentagem de impostas federais, estaduaia e municipais. Ninguém quer aumentar imposto para ninguém. Precisamos de um Fun-
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Então, a Polícia deve ter garantidos seus direitos na Constituição. E o direito de greve, que o Sr.
Relator mencionou tanto, ninguém vai ter mais, nem
a Polícia Civil, nem a Polícia Militar - as duas de comum acordo, integradas, como já estão sendo -,
nem promotor, nem juiz. São carreiras especiais e
não podem fazer greve.
Agora, tenho para mim que vamos avançar muito, e é bom que V.Exa. compreenda isso. A parte mais
importante da Polícia Militar é a relação da previdência. Concordo com o Relator e espero que a Comissão também siga esse caminho, ou seja, que a previdência dos policiais seja muito diferente da previdência de um servidor público comum. O art.144 diz que
os servidores da segurança pública terão previdência
especialíssima, porque a carreira é especialíssima;
ser policial é muito ~ai~ ?ifí~i1 ~o que se~ j~iz e promotor, do que ser funclonáno publico. O policiai que corre
risco nas ruas, qu~ co~bate o confronto o~tensiv:mente armado, uniformizado merece conslderaçao
especial, a exemplo do policial investigativo ou das
fronteiras, o policial federal.
Portanto, general, esperamos que a Polícia fique melhor, que o policial seja risonho, que tenha o
ego melhorado, que se respeite para ser respeitado.
Hoje a Polícia não é respeitada porque o policial não
se respeita. Temos de acabar definitivamente com a
briga entre as três Polícias: Federal, Civil e Militar. As
três têm de estar muito bem integradas, unidas. Eu
prego a unificação, mas, é claro, precisamos de um
tempo maior para isso. Sei que é difícil; tudo que
muda é difícil. Mudamos a Previdência, foi dificílimo;
não conseguimos definir o bendito teto salarial do funcionalismo público. E por quê? Porque tivemos certo
receio de defini-lo antes, senão hoje o Poder Judi~iário não estaria brigando por ele, já teríamos resolvido
o problema na reforma administrativa, a exemplo do
que fizemos na reforma da Previdência.
Nada mais tenho a dizer; na verdade, tenho
mais a ouvir. A respeito do controle externo das Polícias, temos de fazê-lo. Não fizemos o controle externo
da magistratura e do Ministério Público? O maior objetivo nosso é controlar a Polícia também, nos mesmos moldes do Ministério Público e da magistratura, ,
mas não aquele controle externo inserido na Constituição, ou seja, do Ministério Público sobre a Polícia,
que se chama fiscalizaçã~, e,[1~o controle externo.
Portanto, o nosso ans~io «? me!horar as Polícias,
dar aos policiais do Brasil o,respeito que merecem.
Muito obrigada.
: .1 \ .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Antes de passar a palavra ao nobre Ministro, desejo
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comunicar a esta Comissão que já teve início a
Ordem do Dia no plenário da Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, considerando que já teve início a Ordem do
Dia, a praxe é permitir que os Deputados inscritos se
pronunciem primeiro, deixando a fala do Ministro para
o final.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Esta Presidência acata a sugestão do nobre Deputado José Genoíno. Com a palavra S.Exa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, Sr. Ministro, serei breve, mas vou mudar o enfoque do discurso. A meu ver, a PEC n2 51,4 deveria
ser modificada. E vou divergir de alguns colegas: não
vejo mal em garantir alguns dispositivos essenciais
na Constituição e desconstitucionalizar outros, dando
mais autonomia aos Estados em matéria de legislação sobre segurança pública.
Temos de caracterizar na Constituição a natureza especial do servidor de segurança pública, enfim,
a própria função do setor. A organização, na minha
opinião, deve ficar no âmbito do Estado, com maior
autonomia. Não sou radicalmente contrário a um nível
de desconstitucionalização em matéria de segurança.
Preocupa-me, Sr. Ministro, enfrentar a segurança pública com várias leis de enfoque corporativo. A lei sobre a Polícia Civil é corporativa; vamos ter uma Polícia
de gabinete, de delegado. Se o mesmo ocorrer com a
PM e a PF, as corporações serão organizadas de
acordo com a sua lei, e não vamos ter a lei de segurança pública, não .vamos ter instrumentos de defesa
da sociedade.
Deveríamos elaborar uma lei geral sobre segurança pública, nela incluindo as especificidades das
Polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária. Do contrário, o processo ficará disperso em matéria de segurança pública. Sou favorável a uma lei de segurança
pública que defenda a integração, e não a unificação..
Polícia Militar ostensiva, fardada e armada é uma coisa; Polícia Civil é outra coisa. Agora, temos de integrar
em três níveis: banco de dados - uma confusão -, comandos e operações. Dessa forma, a Polícia será diferenciada e integrada.
Nesse sentido, quero deixar claro que o meu
princípio é o seguinte: no Estado de Direito Democrático quem tem e porta arma não pode fazer greve, pqrque é motim. Greve significa cruzar os braços, instrumento de quem não tem outro com o qual protestar.
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Quem tem arma, portanto, não pode fazer greve porque é motim. Vamos ser francos: não pode ter direito à
greve quem porta arma e pode fazer prisões. Agora, temos de garantir direitos à sociedade. Por isso, Ministro,
em vez de uma lei especrfica para cada PoUcia, entendo que deveria haver uma lei geral sobre segurançà
pública, com as competências gerais, com um grau de
autonomia aos Estados em matéria de Polícia.
Sobre o famoso art. 144, entendo que o problema
é o seguinte: desmilitarização não significa extinção da
Polfcia Militar. A atribuição das Forças Armadas é uma,
a da Polfcia Militar é outra. As Forças Armadas devem
controlar e fiscalizar o material bélico existente no País,
ponto final. Não podemos ter 27 exércitos, um para cada
Estado. No entanto, a Polícia Militar precisa de um instrumento da União, para exercer fiscalização geral em
relação a efetiw, armamento, princípio geral de formação, dando mais autonomia aos Estados. Nesse ponto
devíamos mudar o art. 144.
Sr. Ministro, aqui entra questão que tenho o dever de citar, sobre a qual houve até divergências públicas. E esse é o motiw do debate com V.Exa. Trata-se do subsistema da área de informação. Qual é o
problema? V.Exa. sabe que fui derrotado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e no
plenário por defender um modelo de controle da atividade de inteligência. Realmente, o modelo de contrale atual, na minha avaliação, nada controla. Discutimos muito isso.
Quanto ao decreto, tenho divergências e gostaria de ouvir a opinião de V.Exa. Primeiro, mistura-se
no subsistema, no Conselho Deliberativo, que em
matéria de inteligência tem poder, a inteligência militar propriamente dita das três Forças Armadas Exército, Marinha e Aeronáutica; e é necessário ter
inteligência militar com funções próprias - com a inteIigência de natureza civil. E não estou aqui fazendo
distinção entre Polfcia Militar e Civil, não tenho preconceito, mas são funções constitucionais diferentes.
Acho que o decreto misturou, no Conselho Deliberativo, essas duas inteligências, assim como no âmbito
dos Estados.
É claro que existe um dispositivo que passa pela
autoridade competente no âmbito dos Estados, mas
as minhas divergências em relação ao decreto que
criou o subsistema são basicamente attas: não é responsabilidade de V.Exa., porque lamentavelmente a
base do Governo não aprovou o instrumento de con·
trale externo, que era mais eficaz, e repito que fui derrotado; é um equívoco - e quero manifestar isso publicamente - misturar no Conselho Deliberativo a inteligência militar propriamente dita à da ABIN, do Gabi-
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nete de Segurança Institucional, integrando até mesmo a inteligência das Polfcias, no caso a P2.
Com isso, quero telegraficamente dar minha
opinião. Na discussão sobre segurança pública temos
de construir um corpo de segurança não-corporativo.
Preocupa-me muito esse aspecto. Temos de definir o
objetivo - para mim, esse seria o grande avanço da
PEC -, ou seja, a segurança da sociedade. Para tanto, temos de mudar o conceito de segurança pública
no Brasil, que sempre esteve associada a patrimônio
e Estado. Quando se fala em segurança do cidadão, a
formação e o treinamento são diferentes. Por exempio, o episódio do Rio de Janeiro, que comoveu o
Pars, é exemplo claro de que não foi adequada a atitude ostensiva da Polícia. Dois ou três policiais civis camuflados fariam o serviço sem grande alarde, de maneira muito mais competente.
Teria algo mais a falar, mas fico por aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Agilizando os trabalhos, passo a palavra ao Deputado
Marcos Rofim.
O SR. DEPUTADO MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados, quero rapidamente fazer três observações ao
nosso convidado, sugerindo que seja marcada outra
audiência para uma quarta-feira, se possível, pois
queria ouvir a opinião de S.Exa. sobre tema conexo.
Quando trabalhamos com o tema segurança pública precisamos evitar dois extremos ou duas abordagens equivocadas. A primeira é analisar o conceito
de segurança pública a partir da ótica de Estado, reduzindo-o à defesa do Estado. Já pagamos um preço
muito alto por isso na história brasileira. A segurança
pública é sobretudo um direito do cidadão, fundamentalmente um direito da cidadania. Portanto, não pode
ser enfocada a partir da ordem de preservação dos interesses do Estado. E não podemos tratar a segurança pública, como assinalou o Deputado José Genoino, a partir da ótica do interesse das corporações.
Nada contra o direito das corporações de expressarem seus interesses corporativos. São plenamente legítimos seus interesses, estão cumprindo seu papel
os representantes das associações, mas a atribuição
do Poder Público, desta Casa e do Governo não é
agradar as corporações, nem podemos enfrentar o
problema da segurança pública a partir do que pensam as corporações ou dos seus próprios interesses.
Estamos sempre tangenciando estes dois fimites: ora se enfoca a segurança pública a partir da ótica de Estado, ora se enfoca a segurança a partir das
demandas corporativas. Quem "dança" nessa história
é o cidadão, que não tem segurança. Então, é preciso
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pensar desta forma: vamos reformar a segurança pública? Vamos. Em nome de quem? Em nome dos interesses daqueles que nos elegeram e que precisam de
segurança, que são os segurados. Se isso é verdadeiro - parece-me que é -, como se pode conceber o
conceito de segurança pública a partir da formulação
constitucional vigente, que diz: "Segurança pública
existe para a preservação da lei e da ordem"?
Imagine V.Exa., Sr. Ministro, no regime nazista,
o que seria feito em nome da determinação constitucionaI que atribuísse à segurança pública o dever de
preservar a lei e a ordem. Na verdade, o que significa
um cidadão seguro? É aquele que tem seus direitos
respeitados. Esse é o cidadão seguro. Portanto, as
Polícias são instrumento fundamental para garantir
os direitos dos cidadãos. E a segurança pública deve
ser concebida como a manutenção desses direitos. A
idéia da preservação da lei e da ordem deve estar
submetida aos direitos da cidadania. Então, ou bem
concebemos a segurança pública como manifestação
desse dever do Estado de garantir direitos, ou vamos
cair na concepção estatal de segurança pública, da
qual acredito ainda temos de nos libertar.
A segunda observação diz respeito à concepção penal que deve acompanhar qualquer idéia de
segurança pública. V.Exa. tocou com muita propriedade nesse tema, embora considere que alguns problemas devem ser mais bem ajustados. Todos estamos
de acordo - é consenso no Brasil e em qualquer lugar
do mundo - que o atual modelo prisional está falido.
Simplificando, há rigorosamente no mundo dois grandes modelos prisionais: um muito forte, que nos é oferecido pela experiência norte-americana e que ainda
encanta os incautos deste País, e o modelo europeu.
Nos Estados Unidos, esse modelo significa legislação penal muito rigorosa, impossibilidade de progressão de regime, prisão perpétua em vários Estados
a partir de lei aprovada. Há uma expressão muito usada no beisebol, que diz: three strikes and you're out.
Ela se aplica bem ao caso, ou seja, três condenações
e você está fora, o que significa prisão perpétua na terceira condenação. Hoje nos Estados Unidos 60% dos
presos são condenados à prisão perpétua, sem jamais
terem praticado crime violento, o que levou aos cárceres norte-americanos 2 milhões de presos, além dos 4
milhões sob a supervisão da Justiça Criminal norte-americana, a um custo anual de 100 bilhões de dólares. A Deputada Zulaiê Cobra falou em bilhões, e
confirmo: a despesa norte-americana é de 100 bilhões
de dólares/ano para sustentar o sistema prisional.
Essa experiência agrada àqueles que nada entendem
de segurança pública, de sistema prisional, e é negati-
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va em todas as formas. Não enfrentaram a violência,
não diminuíram a criminalidade e a reincidência.
Em relação ao modelo europeu, Sr. Ministro, cito
o exemplo da Inglaterra: de cada cem condenados
por ilícito penal, oitenta recebem penas alternativas e
vinte vão para a cadeia. No Brasil, de cada cem condenados por ilícito penal, 98 recebem pena de prisão
e dois recebem pena alternativa. O resultado é um
sistema prisional com mais de 200 mil presos, cadeias superlotadas, motins, fugas em massa e absoluta
inexeqüibilidade de execução penal digna que possibilite a ressocialização, altos índices de reincidência,
tudo o que já sabemos.
Por que estou falando sobre isso? V.Exa. deve
concordar comigo nessas observações de natureza
crítica. O Plano Nacional de Segurança Pública instituiu o Fundo Nacional de Segurança Pública, a meu
ver, a medida central do plano. Há muitas coisas sem
muita importância, idéias e metas, mas o carro-chefe
do plano é o Fundo Nacional de Segurança Pública,
que estabelece, em seu art. 42 , § 2º, o seguinte:
Art. 4º
..
§ 2º Na avaliação dos projetos, o Conselho Gestor priorizará, dentre outros aspectos, o ente federado
ou o Município que se comprometer com os seguintes
resultados:
1. Redução do índice de criminalidade.
É fantástico. Então, o Estado que se comprometer a reduzir o índice de criminalidade estará habilitado a receber recursos do fundo. Só há um problema:
por essa lógica, quanto mais os Estados diminuírem o
índice de criminalidade, mais dinheiro receberão. Na
verdade, deveria ser o oposto, ou seja, devem receber
mais recursos aqueles que têm maior índice de criminalidade, até porque as condições que geram os crimes não estão na alçada dos Governadores. A política nacional do Governo Fernand.o Henrique Cardoso
seguramente responde muito mais pela escalada do
crime, a partir dos índices de desemprego e do salário mínimo, do que por aquilo que os Governadores
podem fazer. Então, é um erro crasso.
O segundo item é o seguinte: "Aumento do índice de apuração de crimes sancionados com penas de
reclusão". Aí, sim, entregamos os pontos. O Estado,
para receber dinheiro, tem de prender mais pessoas,
quando deveria ser o oposto: deveriam ser beneficiados os Estados que demonstrassem vontade política
e determinação para aplicar mais penas alternativas,
reduzindo a demanda de encarceramento e reservando à prisão os criminosos que cometem crimes vi 0lentos, aqueles que mataram, estupraram, cometeram latrocínio. Se ficarem soltos, vão fazer novas víti-
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mas. Condenados por furto, estelionato, delitos de
menor importância, sem potencial ofensivo devem ficar n~ cad?ia? O que vai ?~ontecer? Os Goyernadores vao estimular suas P,ollcla.s a.prender mais pessoas. C? resulta~o será mal~ dellnquentes de meno~ ~otenclal ofens:vo nas cadelas. É um ~esastre, Sr. Mlnlstro, concepçao absolutamente eqUivocada.
Vamos analisar a pr~post~ de ~ódigo Penal que
o Go~erno prom':.teu ?nvlar a~? ? dia 11, de ago,sto,
depOIS de amanha, cUJ? texto J~ ~ conhecido, esta na
Internet. Uma d~s medIdas m~ls Importan~es, talve~ ~
central,
_ a de. maior repercussao, é a segUinte: modlfl,
caça0 da lei de execução penal no que tange aos cn'
b' t'
d
- d
'
O"
té nos o le IVoS e progressao e regime. cnmlnoso, o delinqüente, ao cumprir um sexto da pena, tem o
' 't d I't
b
f"
v.'
, d
I
dIreI o e p el ear o ene Icro. ai precisar e um audo favorável, decisão do juiz da Vara de Execuções,
além de maiores dificuldades, para conseguir progressão que lhe assegure o direito de sair durante o
dia para trabalhar e se recolher à noite.
Hoje a lei fala em um sexto; o Governo está propondo um terço. Sr. Ministro, conheço presídios há
vinte anos e bastante bem a realidade prisional brasileira. Isso aqui é uma ameaça à segurança nacional.
Essa proposta do Ministério da Justiça de mudar a lei
penal, alterando o requisito objetivo da progressão de
regime para um terço da pena, significa reter na cadeia milhares e milhares de presos que poderiam estar,
por mérito, por boa conduta, por baixo potencial ofensivo, trabalhando e esvaziando as nossas prisões.
Hoje, milhares de presos são soltos e muitos outros são presos. V.Exa. pode imaginar o que vai acontecer, se essa proposta for aprovada? Ela pode ~'1C8.ntar
a opinião pública, devido à desinformação, que considera a lei mais grave, o discurso mais forte contra o crime e
os bandidos. Então, o marketfng é ótimo e pode resultar em muitos votos, mas para resolver o problema da
segurança pública do Brasil é uma tragédia.
Sr. Ministro, se V.Exa. manifesta preocupação
com a execução penal e suas condições, as propostas
que o seu Governo vem encaminhando a esta Casa
seguem caminho op~to. E queremos ter V.Exa. como
aliado nesta luta, para alterar esse entendimento.
Terceira e última observação, sobre a unificação
das Polícias. Eu, a exemplo do Deputado José Geno(no e mais alguns membros do PT - ainda que essa
não seja a posição oficial da nossa bancada; acredito
que é da minoria, temos argumentos para tentar alterar essa posição -, sou contra a unificação das Polícias. Essa não é a proposta que assegura mudança
efetiva. Ao contrário, da forma como vem sendo pro-
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posta a unificação, é temerária e pode agregar os piores defeitos das Polícias, em vez de suas virtudes.
Penso que um dos problemas é que nenhuma Polícia brasileira possui o ciclo completo. Não vejo mal em
organizar uma Polícia investigativa e uma Polícia ostensiva predominantemente, cada uma delas com a capacidade de cumprir o ciclo completo de Polícia.
Aliás, é uma irracionalidade. O Deputado Alberto Fraga sabe melhor do que nós que mais de 80%,
talvez 90%, das ocorrências atendidas pelos policiais
militares nas ruas são bagatelas: é briga de vizinho, é
. , da daconfl"t'
I o, e ameaça. E
ssa 'e a grande malona
m nd d P I"
M'l'it O d I
t fi
d f
a a a o ICla I ar. a o escen e agra o u,
mand~ um, b~se~do, um cigarro de maconha" num
banheiro publico e preso, levado para a delegaCia de
, ,
, P?lIcla, onde é lavra?o o auto ~e pnsao em flagr?nte,
al~ per":,~n~cend~ ,CinCO ou seis horas, com dOIS ou
tres policiaIs mobilizados.
Essa é dinâmica da segurança pública, em que
há polícia~ complementares.,Essa é a i~racionalid~d~.
p?~ qu; nao a~otar o termo cl~cu,n~ta~clado d~ Policia
MIII~ar, Questoes d~ menor Incld~n?la poder~am ser
rapl~amente encaminhadas a um JUIZO espec~al e r~solvidas na m~sma ~ora, s~r:n process?, sem Inq~énto. Por que o In~uénto PoIlCI?I, essa figura medieval
que talvez só eXIsta no BraSIl? É um processC? totalmente ultrapassado.
Poderíamos trabalhar muito bem com a idéia de
duas ou mais Polícias. Nos Estados Unidos, centenas
de Polícias estão submetidas aos Prefeitos, mas em
cada uma delas há o ciclo completo de Polícia.
Podemos definir diferenças de atribuição por gmvidade de crimes, enfim, mas a unificação parece-me
risco muito grande. E nesse patamar da discussão,
quando envia à Câmara dos Deputados projeto de lei
orgânica da Polícia Civil, o Governo demonstra não ter
nenhum compromisso com o interesse público, Sr. Ministro. Pergunto a V.Exa.: onde está o interesse público
na proposta apresentada pelo Governo, segundo a qual
os Chefes de Polícia dos Estados devem ser eleitos pelos delegados? Era só o que faltava! Que maravilha!
Imaginem V.Exas. os critérios de eleição, analisando a
Polícia Civil brasileira e seus problem~s. Essa realidade
parec~-me preocupante: t?ndo em vista esse enorme
desafiO de segurança publica.
Por fim, se V.Exa. não considerar abusiva a pergunta, porque ela não tem relação direta com o tema
- já tentei conversar pessoalmente com V.Exa., não
foi possível, não tive oportunidade -, gostaria de saber o que V.Exa. sabe sobre o Projeto Echelon.

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Neste momento, passo a palavra à nobre Deputada
Nair Xavier Lobo.
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Ministro
Alberto Mendes Cardoso, vou ser muito mais breve do
que pretendia, até porque a Presidência já informou que
teve início a Ordem do Dia no plenário, e quero crer que
todos queremos muito mais ouvir do que falar.
Sr. Ministro, sua presença aqui marca um momento ímpar e muito importante da nossa tarefa. Com
a sua exposição, o debate enriqueceu-se muito nesta
Comissão. E V.Exa. pode ter certeza, como disse o
nosso Relator, Deputado Alberto Fraga, de que o quorum aumentou bastante com a sua presença. Isso
significa, num primeiro plano, a expectativa de legisladores e políticos articulados em busca de um modelo
ideal de segurança pública para o nosso País. Entendemos ser V.Exa. excelente interlocutor entre esta
Casa, que é do povo e sofre com os anseios da população no que dizJespeito à segurança pública - neste
momento uma das maiores crises da sociedade brasileira -, e o Governo Federal.
Na verdade, todos queremos esse modelo ideal
de segurança pública. É um desafio imenso, já disseram todos os que me antecederam. Na condição de
legisladores, aqui debatemos leis, reformas, PEC,
mas na condição de políticos sabemos que urgem, da
parte do Governo, medidas pragmáticas para que
possamos vencê-lo.
Antes que esqueça, amanhã esta Casa fará homenagem especial à Polícia Rodoviária Federal. Tendo
em vista que também luto pela segurança pública, devo
dizer que existem pontos factíveis, pragmáticos, que podem ajudar na elaboração do projeto de qualificação e
elevação da auto-estima do policial tão apregoada.
E vou abordá-Ia num momento bem oportunO.Há poucos dias, em audiência com o Ministro Martus Tavares, apresentamos reivindicação da categoria: a Gratificação de Operação Especial, extremamente importante para esses policiais, que são os
guardiões das nossas estradas. Eles protegem as
nossas divisas e as nossas riquezas, verdadeiros anjos da guarda das estradas, que cumprem missão relevantíssima no campo da segurança pública, mas
não têm ainda a gratificação já obtida pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Distrito Federal, custeada
pelo Governo Federal. E também carece de lei orgânica, assim como as outras Polícias que conseguiram
um plano carreira, mas que pode ser chamado apenas de plano salarial. Oportunamente, nos seus 72
anos, poderiam conquistar a GOE.
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Cito este exemplo para dizer que são muitas as
interferências factíveis que o Governo Federal pode
fazer, a fim de melhorar de maneira pragmática a quaIificação e a auto-estima da Polícia.
Apenas para organizar nosso raciocínio no debate, medito muito sobre segurança pública. Em relação às questões aqui abordadas, ou seja, pensar em
segurança pública do ponto de vista da população e
não das corporações, com as quais concordo inteiramente, não podemos malbaratar os fatos e o nosso
raciocínio. Não podemos nunca perder de vista que
atender a população é colocar a seu serviço uma Polícia qualificada. Então, quando cada Polícia reivindica digna remuneração e qú'alificação, não está a serviço do corporativismo, mas da própria população,
que a quer qualificada e precisa dela assim.
Não podemos perder de vista esse aspecto. Fazer segurança pública é dar dignidade e qualificação
às Polícias, seja Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal, para que tenham auto-estima e exerçam sua
missão de maneira centrada. Para isso, precisam ser
bem remuneradas, bem qualificadas e conscientes
da sua própria missão.
Sr. Ministro, essas são as três observações, não
perdendo a oportunidade de fazer um apelo para que
V.Exa. se credencie como nosso interlocutor especial
junto ao Governo Federal. É muito importante para
nós. O Presidente, o nobre Relator e outros Parlamentares disseram que a Comissão ficou muito desprestigiada, muito relegada, usando a expressão da
nobre Relatora, Deputada ZUlaiê Cobra, mas V.Exa.
pode resgatar o nosso prestígio, neste momento, com
a sua presença, com o apadrinhamento das idéias,
na verdade idéias de todos, para a convergência desse modelo ideal.
Quero ouvir brevemente, se for possível, a opinião de V.Exa. sobre duas outras questões. Falar sobre segurança pública é tão complexo que podemos
retomar nosso pensamento sobre ética, moral e religiosidade, porque estamos falando do comportamento
humano. Quero saber a opinião de V.Exa. sobre projeto que nunca conseguiu ganhar o plenário desta Casa
porque esbarra no entendimento da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação de que fere uma
cláusula pétrea. Refiro-me à revisão da maioridade
penal. V.Exa tem posição formada sobre isso? Se
tem, qual é sua posição, tendo em vista que a delinqüência dos menores é crescente, comprovada estatisticamente?
Outra questão, também polêmica, diz respeito ao
conceito do sistema prisionª! do nosso País, muito criticada, e com razões. O que V.Exa. pensa sobre os presí-
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dios agrícolas? Do ponto de vista dos psicólogos, a recuperação do delinqüente passa muito pela recuperação da sua auto-estima. O nosso País continental, de
vocação muito agrícola, tem esbarrado no entendimento de alguns doutos pensadores e formuladores de políticas, segundo o qual o preso precisa ficar no centro urbano, porque ao se recuperar precisa de emprego na cidade. Então, o preso não pode ser recuperado em presídio agrícola. Enfim, encerra-se polêmica muito grande, porque uma corrente defende que a própria lide do
campo pode r~uperá-Io. E lá mesmo pode aprender
ofícios a serem aproveitados em centros urbanos, a
exemplo de marcenaria.
Estamos buscando de todas as formas, tanto no
campo na formulação de políticas, da priorização de
recursos, quanto na função legiferante, todos os me ios para inaugurar nova época de segurança pública e
de proteção ao cidadão brasileiro.
Saúdo mais uma vez V.Exa., Sr. Ministro, e parabenizo-o pelas palavras, sem esquecer que o ponto
principal é que V.Exa está credenciado para se tornar
nosso interlocutor privilegiado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Com a palavra o nobre Deputado Abelardo Lupion.
O SR. DEPUTADO ABELARDO LUPION - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Ministro Alberto Mendes Cardoso, durante três Legislaturas tenho participado de
discussões sobre segurança pública nesta Casa. Até
hoje não conseguimos chegar efetivamente a nenhuma conclusão concreta a respeito do assunto.
Concordo com a Deputada Nair Xavier Lobo
quando diz que falta interlocução. Também penso que
as ações são praticadas na base da emergência.
Muda o Ministro, muda o enfoque. Acontece um fato
em tal lugar, o Governo toma providências para dar
satisfação à sociedade, mas infelizmente não temos
conseguido elaborar uma lei de segurança pública
para o País.
Ouvi muito na minha casa um velho ditado, qual
seja: em casa que não tem pão todos brigam e ninguém tem razão. Essa é a segurança brasileira. Nunca demos à segurança pública a devida importância.
A segurança pública, que depois de um descaso de
décadas é apontada em todas as pesquisas como o
direito mais importante do cidadão, sempre foi relegada a segundo plano, impedindo-nos de fazer algo
para resolver os problemas dela decorrentes.
Os fatos nos atropelaram, e temos de decidir.
Não podemos terminar mais uma Legislatura sem
uma decisão. Em grande parte, é nossa a culpa, ou
seja, o Poder Legislativo nunca teve coragem de legislar, de cumprir sua função. Fazemos discussões
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menores, ficamos preocupados com esse ou aquele
adendo aos projetos, defendemos o que acreditamos,
é bem verdade, mas nunca globalizamos a discussão.
Ou os Três Poderes tomam para si a responsabilidade
de criar uma nova segurança pública, sem emergências, dando aos Estados o que lhes competem - porque legislamos para uma unidade federativa, o que
serve para o Paraná não serve para o Rio de Janeiro e
vice-versa -, ou vamos nos frustrar novamente.
Apresentei vários projetos nesta Casa: sobre o
Fundo Nacional de Segurança, que o Governo está
adotando; o Juizado de Instrução, que, no nosso entendimenta, realmente seria a solução para as penas
alternativas, desburocratizando os pequenos crimes;
e a Guarda Nacional, para atuar nas situações mais
complexas, quando as forças constituídas não pudessem estar presentes.
Sr. Ministro, acredito que deve haver consenso
em torno desse trabalho. Há muito dissensos menores na Casa, que não afetam o cidadão. Quanto ao cicio completo de Polícia, à desmilitarização, ao porte
de armas, isso tudo só vai funcionar se houver uma Iinha mestra, baseada em desfazer de vez por todas o
grande nó górdio da segurança brasileira: falta de recursos e de importância.
O Estado deve oferecer salários dignos e equipamentos, aumentar o efetivo, reformar penitenciárias. O resto vamos resolver, porque as discussões são
menores. Podemos encontrar meios e chegar a denominadores- comuns. Podemos partir para certas discussões aqui, até hoje consideradas tabu, mas não
podemos continuar sendo cobrados pela mídia.
Sua função, Ministro, como disse a Deputada
Nair Xavier Lobo, é de extrema importância. V.Exa.
teve noção do conhecimento de alguns dos membros
desta Casa sobre segurança pública. Uns dedicaram
suas vidas à segurança pública. E temos a capacidade de saber o que se passa nas ruas, pois representamos a população.
O pior atropelo é a demagogia, é pautar nossas
ações por crises setoriais e localizadas. Nesse caso,
na hora em que tivermos de fazer discurso para as
ruas, não vamos resolver absolutamente nada. E o Sr.
Ministro, pelo muito que o conheço e o respeito, tem
isenção e capacidade necessárias para exercer essa
interlocução. Não vou cair na mesmice, porque os que
me antecederam já encararam de forma extremamente objetiva todos os assuntos pertinentes a esta
reunião.
Desejo a V.Exa. muita sorte e que, junto conosco - a Casa que tem a função de legislar -, possa criar um grande projeto para o País, porque, num pr6xi-
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mo mandato, se para cá o povo do Paraná me enviar,
voltamos para as grades das nossas casas, porque
tiver de sentar para participar de novas discussões
cada vez temos mais medo de deixá-Ias. A única difesobre segurança pública, sem chegar a lugar nerença é a fiscalização: se algum de nós chegar mais
tarde em casa, pode levar bronca. Na prisão-albergue
nhum, vou sentir-me muito frustrado. Nesta Legislatura temos a obrigação de produzir uma legislação efici·
domiciliar não existe fiscalização, em hipótese alguma. Então, ela foi desmoralizada.
ente, sob pena de, amanhã ou depois, darmos satisfação àqueles que nos elegem.
Há uma pena, que não me recordo ter visto ser
É óbvio que todos aqui temos princípios, acrediaplicada nos meus vinte anos de Ministério Público,
tamos nas nossas causas e brigamos por elas. Mas,
prevista na Lei de Execução Penal: a limitação de final
antes de tudo, precisamos brigar pela estrutura, por
de semana. Ela tem de ser cumprida na casa do alum grande projeto que possa fazer com que cada um
bergado, onde o preso de final de semana ficaria sude nós dê sua contribuição. No entanto, dependemos
jeito a palestras educativas. Talvez algumas sejam rede recursos e condições para a criação da nova segualmente uma grande punição, Sr. Ministro, mas nem
rança brasileira. ;
isso se consegue.
Muito obrigádo.
Na verdade, nosso problema não é tanto modifiO SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) car o Código Penal - e mais uma vez se vai cometer
um erro -, mas a legislação processual. Daqui a pouCom a palavra o nobre Deputado Luiz Antonio Fleury.
co, vamos apreciar a proibição de venda de fumo. Por
O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro, Sras. e Srs.
que a pessoa fuma, sabendo que faz mal? Porque a
Deputados, ante~ de mais nada, cumprimento o Sr.
punição não é imediata, e ela acredita na impunidade.
(Intervenção inaudível.)
Ministro, Gen. Alberto Cardoso, que nos honra com
sua presença nesta Casa.
O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY Toda vez em que se fala em melhorar seguranDe forma alguma. Espero que lhe bata a consciência
ça, fala-se em mudar o Código Penal. Nosso probleantes da punição, Deputado José Genoíno, a fim de
ma é muito mais processual do que penal. Quando
que V.Exa. deixe de fumar, fazendo-nos contar semse fala de segurança, não significa só Polícia. Segupre com sua presença e, principalmente, sua intelirança pressupõe, em primeiro lugar, legislação adegência. Em nome dela, eu Ih~ peço: ~are de fumar.
quada - e a nossa é de 1940. Alguns cidades brasileO SR. DEPUTADO JOSE GENOINO - Obrigado.
iras não aceitam ainda a folha de antecedentes via
O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY e-maU, porque falta a assinatura do escrivão para
De qualquer forma, a crença na impunidade do fu·
autenticá-Ia - o Código obriga a isso. O apego que
mante é a mesma que leva à prática dos pequenos
herdamos ao papel, e falo como descendente de
delitos, e ela se alarga. Hoje, os pequenos delitos
portugueses, impede-nos de estabelecer muitas venem chegam a ser investigados; há uma seleção dazes uma Justiça rápida. Ditados populares dizem
quilo que tem de ser ou não punido. Por que nos arris·
camos, muitas vezes, a praticar infrações de trânsito,
que o que não está nos autos não está no mundo.
Devemos buscar, neste século da informação, adapapesar das multas pesadas? Porque só vamos pagar
tar-nos a essa nova realidade.
multa no licenciamento do veículo, ou noventa dias
A Lei de Execução Penal, de 1984, é próxima do
depois.
ideal para a Suíça, não para o Brasil. Por que ela não
O que quero dizer com isso, Sr. Ministro? Que
surtiu resultados? Antes de mais nada, deixo claro
enquanto não tivermos a Justiça funcionando 24 ho·
que sou favorável à aplicação de penas alternativas
ras, enquanto não tivermos a punição imediata dos
pequenos delitos, os grandes delitos também terão
para os crimes mais leves, só que a prisão-albergue
se transformou no Brasil em albergue domiciliar. Vesua apuração dificultada. As delegacias de polícia
jam V.Exas.: recordo-me de que, antes da modificatransformaram-se hoje em grandes locais de registro
ção de 1984, em várias cidades do interior de São Pade ocorrências, meramente estatístico, porque lesões
ulo, entidades da sociedade civil mantinham casas de
corporais leves, lesões corporais culposas, furto de
pequeno valor, não se investigam, não se punem
albergados. Veio a Lei de Execução Penal obrigando
o Poder Público a assumi-Ias. Resultado: elas desamais nas grandes cidades; existem crimes mais grapareceram. Com isso, a prisão-albergue passou a ser
ves. É a primeira observação que faço.
prisão-albergue domiciliar.
Outro dado importante: quantos homens são
Prisão-albergue domiciliar é o sistema em que
desviados da sua função policial hoje para cuidar do
vivemos, todos aqui: saímos de casa para trabalhar e
turismo de presos que existe no País? Nossa legislaOutubro de 2000
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ção obriga a presença do preso em todas as audiências; conseqüentemente, escolta e transporte, em plena época de Internet. t: claro que o Código Penal necessita de modificações, mas, se não mudarmos a legislação processual, vamos continuar patinando.
Ao lado de uma legislação adequada, precisamos de uma Polícia eficiente. Essa discussão sobre
unificação de Polícias parece-me absolutamente inadequada para este momento. ?onc?rd~ com o Deputado José Genoíno:. q~~ se de mal~r liberdade para
que Estados e MUnlclplOS se organizem em termos
de seg~rança. Mas devemos ter um comando único
operacional.
Sr. Ministro, temos de ter formação adequada e
garantia de atuação para os policiais. Estamos no século da informação. Hoje um cidadão pode ser considerado honestíssimo num Estado e quadrilheiro em
outro, e não, há troca, de informaç~es para q~e se ten~a conheCimento dls~o. Nece~sltamos de Informaçoes .adequadas.e meios de açao. Ao I~d? d~s. duas
pren:lIssas de legislação .ade~u~da e Pollc,la eflclent~,
preCl~mos de,u.ma Justiça raplda e, terminando o CIcIo, s's~ema prrslOnal.
,
DIscordo em parte do Deputado Marcos RolI~,
quando fala que, de ca.da ~em proc~ssados no B~SII,
98 recebem penas privativas de liberdade. Precisamos ver a gravidade da infração praticada, porque
hoje só é processado quem pratica infração grave. As
leves, como já disse, são deixadas em segundo plano.
Há números assustadores.
Não gosto muito de usar números, porque, às
vezes, não representam a realidade, nem sempre são
confiáveis. Mas no ano passado um relatório deixou-me extremamente preocupado: dos crimes de
autoria desconhecida no Estado de São Paulo, só 2%
- 2% - foram esclarecidos e levados a julgamento.
Quando se expande uma coletividade, ternos de
construir mais escolas para dar atendimento escolar
cada vez melhor, mais hospitais e, infelizmente, mais
presídios.
Estou vendo a preocupação do Sr. Presidente,
vou procurar ser rápido, mas parece-me, Sr. Ministro,
que nesse Plano Nacional de Segurança Pública não
há medidas de prevenção social.
Talvez os Srs. Deputados se recordem da Favela Heliópolis, de onde de duzentos a trezentos moradores foram despejados por traficantes de entorpecentes. Essa favela formou-se num terreno em que,
até 1994, havia um circo-escola para atender as crianças carentes da comunidade. Houve grande protesto quando o magnífico programa do Governador
Cristovam Buarque, o Bolsa-Escola, premiado pela
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Organização das Nações Unidas, foi desativado. Dois
programas sociais nossos, também considerados
modelo, foram desativados em São Paulo: um de assistência ao menor carente, outro, de prevenção ao
uso indevido de drogas. Não basta campanha, ela
passa. Temos de ter um programa nacional permanente de prevenção ao uso indevido de drogas, envolvendo a sociedade e vários órgãos do Governo.
Falou-se em falta de recursos, concordo plenamente, mas é preciso ver também que nem sempre
são bem utilizados. Queira Deus que o Ministro da
Justiça não esteja recebendo dos Governadores
tão-somente pedidos de verbas para a compra de viaturas, que aparecem na véspera das eleições. No
centro de São Paulo, a maior cidade do País, existe
um rádio para cada 27 policiais. Como o policial pode
trabalhar a pé, se não tem rádio de comunicação?
Foran;t compradas quinze novas viaturas _ tínhamos 22 operando no Centro da Capital. Mas não
ficaram 37 em funcionamento: tiraram as 22 velhas e
puseram só as quinze novas. Diminuiu o policiamento! Mas compraram carros automáticos, caríssimos,
Vectras CO, para possibilitar que o homem trabalhe
sozinho. Só que o efetivo, em 1989, quando eu era
Secretario de Segurança, era de 458 homens; hoje, é
de 250 e está diminuindo
_.
_ ,
' "
Sr. MInistro, nao me quero alongar. Sa? Importantes recursos para a ~egurança, mas precls~m s~r
bem empregados, e mUito bem empregados. Nao adJanta s~ c0':Tlprar viatura~, c?IOCá-las tocando ,s~rene o
tempo inteiro, porqu~ so crra estre~se n? polrclal que
está d_entro dela e nao resolve a sltuaçao. Há outras
questoes relevantes também.
Para encerrar, gostaria de fazer duas observações. A primeira é que a Polícia Científica é fundamental. Em São Paulo criou-se a Superintendência
de Polícia Científica, desvinculada da Polícia Civil. Só
que não se alocou a verba necessária. Dos cinco postos do Instituto Médico Legal que descentralizamos
para atender a toda a cidade, só há um funcionando
nos finais de semana. Com a descentralização do
atendimento da Polícia Civil, a Polícia está encerrando o expediente às 19h por falta de efetivo.
O que quero dizer com isso é que tanto faz desvincular a Polícia Cientifica ou não da Polícia Civil. O
que interessa é que se dêem recursos à segurança e
que sejam bem utilizados, para que tenhamos uma investigação científica. Que se analise o que cada um
dos Estados está querendo. É muito fácil comprar viaturas e colocá-Ias na rua. Isso produz efeito político,
mas não resolve o problema de segurança.
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Para encerrar, Sr. Ministro, gostaria de dizer que
lamento ver nos jornais que mais uma vez se fala em
acelerar a votação do chamado projeto da Lei de
Armas, no Senado Federal. Na minha opinião, ele não
poderia nem tramitar, porque é cópia idêntica de outro
enviado pelo Executivo, que se encontra nesta Casa.
Ele teve como Relator o Deputado Alberto Fraga e
está na Comissão de Constituição e Justiça, onde
meu relatório já está pronto. E não foi discutido até
hoje porque o Sr. Ministro da Justiça solicitou que suspendêssemos sua discussão para nos reunirmos
com os Relatores do Senado e da Câmara, a fim de
chegarmos a um texto de consenso, já que meu substitutivo, na linha do substitutivo do Deputado Alberto
F~aga, difere cOfpletamente do que está sendo apreclado,.que tem com~ Relator~s os Senadores R~~an
Calheiros e Pedro Plva, ~e nao ~e fal~a a memona.
Interrompemos a dlscussao aquI, e fomos surpreendidos com ~ rapi~ez com que esse"projeto, irregularmente, est~ :ram.lt~nd?, porqu~ nao podemos
ter duas pr?po~lçO~s ~dentlcas tramitando no Co~gresso Naclon~l, pnnclpalmente quando uma partiu
do Governo.
,
.
O que. esta ac?ntecend,? hOJe, e peç~ a V.Exa.
que !ra~smlta essa In~ormaçao ao Sr. Pr~sld~nte da
Re~ubllc~, ~ que o proJe~o 9ue S.Exa. assl~ou.e ~ que
e~ta B:.qUI, nao o que esta la. Se fo~ dar urgencla a tramltaçao, tem ~~ s~r ao que e,sta na Casa, porq~e
aquele corre seno nsco de ser Impugnado, em razao
de sua trar:nita~ão irr~gular. O des~a Casa está pronto
par~ ser dlscutl~~ ha meses, ,e n~s, atendendo a um
p~dldo ~o Sr._Ministro d~ Justiça, Interro"!~emos sua
dlscussao. Nao cheguei a ler meu relatono, porque
haveria uma reunião para tratar do assunto. Mas estou cansado de esperar por ela, Sr. Ministro, e vejo
hoje que o Presidente da República vai acelerar a votação do projeto que tramita no Senado Federal e não
a do nosso, que, pelo jeito, se esqueceu que assinou.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) _
Neste momento, concedo a palavra ao Exmo. Sr. Ministro Alberto Cardoso, para responder às perguntas
apresentadas pelos nobres Deputados.
O SR. MINISTRO ALBERTO MENDES
CARDOSO - Agradeço aos Srs. Deputados as idéias
e sugestões apresentadas, que tive oportunidade de
anotar, assim como as perguntas que me foram feitas.
Alguns desses questionamentos.não dizem respeito diretamente a minha competência de atribuições. Mas aquilo de que eu tiver conhecimento para
responder, responderei; o que eu nãp puder, vou consultar os titulares das atribuições e o farei posterior-
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mente a cada um dos senhores que formularam as
perguntas.
Já havia respondido a alguns dos Srs. Parlamentares. Mas deixei de fazê-lo a partir da Deputada
Zulaiê Cobra, que apresentou muitas idéias, devidamente anotadas por mim, entre elas uma fantástica,
relativa aos bilhões que todos gostaríamos de ter.
S.Exa. não está apenas ralando nos recursos parcos
comparados à grandiosioade que o problema requer.
Mas destaca a importância do problema e como ele
tem de ser enfrentado. Tenho certeza de que os esforços que está fazendo o Poder Executivo vão carrear
mais meios para o Fundo Nacional de Segurança Pública nos anos subseqüentes.
A Deputada sugeriu, ainda, a retirada da PEC nº
514. O Presidente da República, no entanto, hoje de
manhã, sugeriu que fosse discutida e aperfeiçoada,
se for o caso.
Destacou muito a necessidade de transição entre o estado atual de coisas e a unificação futura das
Polícias, transição que passa necessariamente pela
integração. Há idéias, como vimos, contra a unificação. Nas palavras iniciais, sugeri que não se tenha,
aprioristicamente, opinião formada sobre a necessidade de unificar ou não; que se integre operacionalmente e se observe o resultado da experiência. Para
ter validade essa observação, é preciso cinco anos,
no mínimo, imagino, normalmente o prazo de validação das idéias mais profundas.
Destacou o aspecto da Previdência Social, que
tem de ser especial para os policiais com o que há
absoluta concordância.
'
, .
Falou no controle externo,da~ PoliCias, do qual
s?mos adeptos para qualquer orgao gover~amental,
ainda,que fl~ue pela meta~e, segu~do desejo d~ G~n.
Genomo. (RISOS.) V.Exa. VIU que fOI ato fa!ho, nao.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOINO - Isso
pa~a mim não é desonra, Gen. Alberto Cardoso!
(RISOS.)
\
O SR. MINISTRO ALBERTO MENDES
CARDOSO - Na ausência do Marechal-de-Campo
Cobra, há o Gen. Genoíno.
Isso foi até o que propusemos, e foi muito discutido, no que diz respeito à inteligência. Logicamente
não agradou a todas as vontades controle maior ou
menor. Mas há o controle, que se aperfeiçoa ao ~ongo
do tempo. Não sou cron.ologista, mas sei que o t~mpo
é ~~almente o melhor aliado de todos os que o saibam
utilizar.
.
Em seguida, vem a pergunta do General... do
Deputado José Genoíno. Desculpe-me, Deputado.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ GENO(NO - Não é
preciso pedir-me desculpas, Gen. Alberto Cardoso.
(Risos.)
O SR. MINISTRO ALBERTO MENDES
CARDOSO - S.Exa. também apresentou idéias, todas anotadas, com as quais temos muitas concordâncias. Também achamos que na Constituição Federal
devem estar apenas as idéias básicas, grandes Iinhas. Concordamos com isso.
Sugeriu que haja uma lei orgânica policial única
não corporativista. Não sei se é possível, mas penso
que as leis que vierem a existir devem ser compatibilizadas, sem beneficiar o corporativismo, no sentido
negativo da palavra.
Tratou, ainda, do subsistema de inteligência de
segurança pública, dizendo que houve mistura entre
inteligência militar e inteligência de segurança públi·
ca, inteligência de Estado. Na realidade, há, no Conselho, representantes do Ministério da Defesa; não há
da inteligência militar. Por quê? Porque há previsão
constitucional de as Forças Armadas, em situações
extremas, serem empregadas na segurança pública.
Há necessidade de o acompanhamento à inteligência
ser feita por órgão que eventualmente possa vir a ser
empregado. É essa apenas a idéia. Não se trata de ali
aplicar a inteligência militar.
Destacou muito S.Exa. que se deve ter a mentaIidade de segurança da sociedade e do cidadão, e
não do Estado. Esse é um enfoque fundamental a ser
dado, in:l~sive do Deputado Marcos Rolim. A seg~ranç_a publica de~e estar volta~a para a defesa do CIdadao e a garantia dos seus dl.re~tos, cob~a~do deveres de .9u~m .escap~ dos seus limites ?e direitos. Também Asa~ Id~las b?slcas, com a~ quais há plena ,?oncordancla, Inclusive, posso afirmar com relaçao a
esse aspecto, do Presidente da República.
O Sr. ~e~ta~o ~arcos Rolim também a~resentou excepcionais Idéias, todas ano~adas. Mals_ uma
vez, falou-se em. seg.ur.?n~a da sociedade, e nao d?
Estado. At~ na Intellgencla,. por exemplo - permltam-me mais uma vez mencionar -, todo o pessoal
implantou a mentalidade de que se trata não de inteligência para a segurança do Estado apenas, mas do
Estado e da sociedade, sempre frisando que a segurança do Estado tem de estar coadunada com aquilo
que diz respeito à segurança da sociedade, porque é
para ela que vive o Estado e pela sociedade ela foi organizada.
Mais uma vez tratou-se da idéia de segurança
pública sem corpo~tivismo, com a qual há absoluta
concordância, novamente, e da introdução da mentalidade de que segurança pública não é para a garantia
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da lei e da ordem. Mais uma vez há concordância, inclusive com minhas palavras iniciais, em que procurei
mostrar, nos fundamentos que sugeri, que o principal
de tudo é que a segurança pública é um instrumento
dos direitos humanos.
Modelos penais e penas alternativas foram temas destacados por S.Exa. São idéias básicas que
também apresentamos nas nossas discussões. Que
as penas alternativas sejam aplicadas não com o intuito de esvaziar os presídios ou impedir superlotação,
o que seria uma decorrência, idealizadas e aplicadas
de acordo com a pessoa do criminoso e com a natureza do crime.
Quanto à planilha para o fundo, o Deputado fez
uma crítica, vamos dizer, setorial. Até por falha nossa,
V.Exas. não têm a planilha completa que é utilizada
para a análise dos projetos dos Estados a serem beneficiados com recursos do fundo. Comprometo-me a
providenciá-Ia. Pedirei ao Ministro da Justiça que a
envie para cá.
Sobre o projeto do Código Penal, foi anotada a
idéia de redução de um sexto para um terço da pena,
que é temerária. Desculpe-me, Deputado, V.Exa fez
menção ao "seu" Governo apontando para mim, mas
é nosso, eleito pelo povo, democraticamente. É lógico
que há oposição, mas é nosso Governo. (Risos.)
O SR. DEPUTADO MARCOS ROLlM - Fazer o
quê?
O SR. MINISTRO ALBERTO MENDES
CARDOSO _ Tem de responder. Temos de pensar
sempre que o Governo, como Estado, tem três funções, uma delas a executiva. Há, ainda, a legislativa e
a judiciária. Nessa composição do Governo, que é um
segmento da vida do Estado, temos todos de, mesmo
na oposição cooperar para que ele dê certo porque é
'
o Governo de todos nós.
O SR. DEPUTADO MARCOS ROLlM - De pleno acordo, Sr. Ministro. Apenas me referi ao ponto de
vista administrativo, já que V.Exa. integra 'O Governo.
O SR. MINISTRO ALBERTO MENDES
.
CARDOSO - Obrigado, Deputado.
O PT é contra a.u~ificação. R~pito a sugestão de
dar ao !em~ a cond~ao de ser o Instrumento. d~ observa~o da I~!eg~çao, p~ra vermos se depOIS e ne·
cessána a unlflcaçao ou nao.
O SR. DEPUTADO MARCOS ROLlM - Sr. Ministro, o PT, na verdade, não tem posição definida sobre o assunto. Estamos em debate, talvez a posição
da maioria seja até a favor da unificação.
O SR. MINISTRO ALBERTO MENDES
CARDOSO - O Governo tem, sim, compromisso com
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O interesse público. O Plano Nacional de Segurança

Pública é uma demonstração disso, preparado para
enfrentar uma emergência, elaborado com urgência,
ainda que com estudo bastante profundo. Alguns aqui
presentes foram ouvidos por nós. Menciono os Deputados Luiz Antonio Fleury, Alberto Fraga, de quem já
conhecia a opinião por tê-lo recebido, e Aldir Cabral,
que colaborou com idéias. O Deputado José Genoíno, que já não se encontra mais aqui presente, de
quem conheço sobejamente as idéias, não foi ouvido
especificamente pelo grupo, mas suas idéias, sim, e
muitas foram aproveitadas.
Sobre o Projeto Echelon, é assunto dá área da
inteligência, que infelizmente não posso comentar publicamente com y.Exas. Talvez em algum momento
possamos discuti-lo pessoalmente.
A Sra. Deputada Nair Xavier Lobo fez justa referência à Polícia Rodoviária Federal, órgão de que sou
grande admirador. Quanto' mais trabalhamos com ela
nas emergências e crises - temos um gabinete de gerenciamento de crises -, mais admiramos seu trabalho. E temos vistcrcom muita satisfação o trabalho integrado da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia
Federal. É justa homenagem que S.Exa. presta.
Honrou-me a idéia de ser o representante do
Executivo no Legislativo, nesta oportunidade. Na minha humilde disponibilidade, estou pronto a vir todas
as veze~ que for ch~mado, mas qu~~ designa o interlocutor e o Sr. ~resld,e~te da Repub"c~. Sempre que
con~ocado, terei o maxlmo prazer em vir a este Poder.
'"
, _
Obrigado, Deputada.
.
, y.Exa. pergunta minha Ide:a sobre re~I~!i0 da
maioridade penal. Realmente, nao tenho oplnrao formada. Tenho visto muitos criminosos frios com 16, 14,
'd d
b
12 anos. Se formos descendo a I a e, aca aremos
chegando à garotada que chefia quadrilha no Rio de
Janeiro com 12 anos de idade. Há que se pensar em
termos de penas alternativas para a juventude, e não
simplesmente as aplicadas a adultos, na responsabiIidade dos pais ou responsáveis.
Sistema prisional. Tenho opinião formada, favorável, a presídios agrícolas, porque é uma forma de
se trabalhar a preparação do apenado para a reinserção social. Digo mais: sou favorável a se articular essas penas em presídios agrícolas com política de reforma agrária, de maneira que o apenado, ao cumprir
sua pena, ou mesmo a partir de determinado momento dela, de acordo com observações sobre ele, possa
receber um pedaço de terra para trabalhá-Ia.
Vamos entrar na última página de questionamentos. O Deputado Abelardo Lupion praticamente
fez uma apresentação de idéias. Há uma frase dita
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por S.Exa. que anotei: "Nós, Estado brasileiro, devemos enfrentar o problema". Realmente, referi-me, no
início de minhas palavras, que é o momento de fazermos história, porque há um clamor derivado de um
problema seriíssimo, que todos conhecemos: a vi0lência e as decorrências em relação à segurança pública. S.Exa. disse que o nó górdio é a falta de verba.
Todos concordamos. Realmente há que se criar recursos para isso, e o Governo Federal vem trabalhando nesse sentido. O pior atropelo é o da demagogia,
expressão utilizada pelo Sr. Deputado, e em todos os
sentidos ela.
O Sr. Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou
muitas idéias; algumas havíamos discutido na ocasião da elaboração do plano. Disse S.Exa. que o Plano Nacional de Segurança Pública deve prever ações
de prevenção social. Há medidas de ação social previstas em projeto-piloto, em pleno desenvolvimento
de integração das ações sociais desenvolvidas no
Entorno de Brasília, com resultado parcial que nos dá
esperança muito grande e subsídios para a aplicação
em São Paulo - parte-se para lá. Já houve uma primeira discussão da Dra. Vanda com o Ministro da Justiça, com um assessor do Gabinete de Segurança
Institucional e com o Governador Mário Covas. Pretende-se, sim, fazer paralelismos entre ações específicas de segurança pública e na área social.
Cito o exemplo do ex-polígono da maconha,
lembrado pelo Deputado Gonzaga Patriota, quando
fizemos operação militar e policial, depois só policial,
tudo isso coadjuvando - é'a expressão correta - o
Projeto Moxotó-Pajeú, do Banco do Nordeste, realmente o projeto estruturante na área.
N- h'
t
S E t h f 't S E
ao a pergun as que . xa. en a elo. . xa.
, ..
.
lançou Idelas. Tenh~~, certeza as Sras. e Sr~. D:putad_os que ,Ianç~ram Idelas, algum~s das quais na~ e~tao na minha area, que todas serao levadas aos estlnos competentes.
Não sei se posso, desde já, agradecer-lhe e
despedir-me, Sr. ~resi~ente. Renovo o agradecimento pela con~0.ca9ao. Relter~ que toda vez que for chamado, ~qul Virei. ,Tenho mUita, hon!a de poder ser um
dos m~ltos can~ls ~e comunrcaçao entre o Poderes
Executivo e LegislatIvo.
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO - Sr.
Ministro, permita-me falar antes de V.Exa. concluir, e
com a licença do nosso Presidente, para não perder a
oportunidade. V.Exa., ao me responder, não abordou
a questão da GOE. Insisto no questionamento porque
é uma oportunidade de V.Exa~, exercendo essa interlocução, aproveitando os 72 ános da Polícia Rodoviá-
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ria Federal e reconhecendo o importante trabalho por
ela desenvolvido, aceitar advogar a GOE.
Já há um trabalho objetivo de união das nossas
forças de Governo, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Pergunto objetivamente se o Ministro
aceita advogar a GOE para que essa Polícia possa
então levantar sua auto-estima e recebê-Ia, aos seus
72 anos, pela menos a justiça de ter, assim como a
Polícia Federal. V.Exa. seria um excelente interlocutor
e advogado, neste momento, para esses policiais.
O SR. MINISTRO ALBERTO MENDES
CARDOSO J... Sra. Deputada, realmente saltei a resposta. Sou um dos advogados da GOE já há alguns
meses. Tenho a honra de ver dirigindo a Polícia Rodoviária Federal um amigo de infância que, tão logo assumiu, me trouxe o problema. A partir daí, não pela
amizade, mas pelo valor da instituição, tenho sido um
dos seus advogados.
Para terminar a despedida, ficam o agradecimento reiterado, minha disponibilidade permanente
e, permitam-me, o elogio a esta iniciativa do Poder Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Sr. Ministro, finalizando esta reunião, digo a V.Exa.
que a cada vinda sua a esta Casa é desmistificado
todo e qualquer preconceito contra V.Exa., em razão
do cargo que ocupa. Reiterando as palavras da Deputada Nair Xavier Lobo, realmente V.Exa. tem todas as
condições.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENO[NO - Sr.
Presidente, suas palavras representam a Comissão. A postura do Sr. Ministro, quando vem aqui dialogar pacientemente, reafirma o apoio que dou a
V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) Obrigado, Deputado José Genoíno.
Concluindo, Sr. Ministro, a cada vinda sua aqui,
V.Exa. desmistifica e consegue, pelo contrário, o
apoio da Comissão. Fica o pedido de sua interlocução junto ao Presidente da República e ao Ministro
da Justiça, para que, como pilares da segurança
pública neste País, possam ajudar esta Casa e a
Nação.
O tempo passa, mas a história fica, e temos
oportunidade de fazer história, neste momento, para
mudar o conceito e o modelo de segurança pública,
construindo um Brasil mais justo e melhor para nossos filhos e netos.
Agradeço a V.Exa., aos Srs. Parlamentares e
demais convidados a presença.
Está encerrada a reunião.
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PARECERES
*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1l53-A, DE 1999
PEC Nº 21/97
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; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela admissibilidade (Relator:
Dep. Mendes Ribeiro Filho).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
*Proposta inicial publicada no OCO de 7-8-99

,

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
I - Relatório
Trata-se de proposta de emenda à Constituição,
originária do Senado Federal, destinada a alterar 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.
A alteração consiste em:
a) dar ao inciso V do art. 163 a seguinte redação:
"fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;
b) manter o caput do art. 192 com
nova redação, rovogando todos os demais
dispositivos: "O sistema financeiro nacional,
estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir
aos interesses da coletividade, em todas as
partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, 'será regulado por leis
complementares, que disporão, inclusive,
sobre a participação do capital estrangeiro
nas instituições que o integram"; e
c) dar ao caput do art. 52 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias a
seguinte redação: "Ate que sejam fixadas as
condições do art. 192, são vedados".
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Segundo consta de parecer acostado às fls.
S/8, de autoria do Senador Jefferson Péres, o objetivo da presente proposta de emenda à Constituição,
"fundamentalmente permitir que se possa viabilizar
a regulamentação infraconstitucional do Sistema Financeiro Nacional".
Melhor dizendo, seu objetivo é permitir que o
Sistema Financeiro Nacional seja regulado por "leis
complementares" e não por "lei complementar" única,
que, consoante entendimento reiterado do Supremo

intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, dando-se por satisfeita, assim a exigência
do parágrafo 1º do artigo.
A proposição guarda também observância ao §
4º do art. SO, segundo o qual não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: a
forma federativa de Estado (inciso I); o voto direto, seereto, universal e periódico (inciso 11); a separação de
Poderes (inciso 11I); e os direitos e garantias individuais
(inciso IV).

Tribunal Federal, ~ regulari~ como,um todo. _
,
Esse entendimento fOI enunciado na Açao Dlreta de Inconstitucionalidade nº 4/DF, de cuja ementa se
colhe o seguinte parágrafo:
"

Isto posto, o voto é pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 1999.
. _
'
Sala da Comls~ao: 1S ?e outubro de 2000. Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

S. Tendo a Constituição Federal, no
único artigo em que trata do Sistema Financeiro Nacional (art. 192), estabelecido que
este será regulado por lei complementar,
com observância do que determinou no caput, nos seus incisos e parágrafos, não é de
se admitir a eficácia imediata e isolada do
disposto em seu parágrafo 3º, sobre taxa de
juros reais (12 por cento ao ano), até porque
estes não foram conceituados. Só o tratamento global do Sistema Financeiro Nacional, na futura lei complementar, com a observância de todas normas do caput, dos
incisos e parágrafos do art. 192, e que permitirá a incidência da referida norma sobre
juros reais e desde que estes também sejam conceituados em tal diploma.
A proposição vem a esta Casa Legislativa para
fins do disposto no § 2º do art. SO da Constituição
Federal, segundo o qual a proposta será discutida e
votada em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver,
em ambos, três quintos dos votos dos respectivos
membros.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Nos termos do art. 32, inciso 111, alínea b, e 202,
do Regimento Interno, que deverá manifestar-se exclusivamente acerca de sua admissibilidade.
As condições de admissibilidade são aquelas
previstas no art. SO da Constituição Federal. Sendo a
proposta de emenda originária do Senado Federal, a
comprovação do número suficiente de assinaturas
válidas ficou a cargo da Casa onde teve início sua tramitação. É de se reconhecer, porém, a inexistência de

11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição n' 53/99, nos termos do parecer do Relator, Deputado Mendes Ribeiro Filho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa
- VicePresidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 281-A, DE 2000
(Do Senado Federal)
Pec Nº 11/00

º

Dá nova redação ao inciso I do § 1
do art. 73 da Constituição Federal; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela admissibilidade (Relator: Dep.lnaldo Leitão).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
*Proposta inicial publicada no OCO de 13-9-00
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório
Oriunda do Senado F€KJeral e de autoria do nobre Senador Bemardo Cabral e outros, objetiva a presente Proposta de Emenda Constitucional a alteração
da redação do inciso 1 do § 12 do art. 73 da Lei FundamentaI.
Se acolhida a proposição em tramitação, o dispositivo sob comento passaria a viger com a seguinte redação:
..
"Art. 73
§ 12
.
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta
e cinco anos de idade, excetuados os auditores que
já tenham exercido o cargo de Ministro antes dos
sessenta e cinco anos, por mais de cinco anos."
No Senado, esta PEC foi apreciada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo sido
aprovado, por relator, Senador Amir Lando.
Também o Plenário daquela Casa aprovou a
matéria por unanimidade, nos dois turnos.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Refoge a esta douta Comissão o exame do
mérito Proposta de Emenda à Constituição epigrafada.
No plano da admissibilidade, a PEC não afronta quaisquer das cláusulas pétreas ínsitas no § 42
do art. 60 da Carta Política.
A iniciativa é legítima e atende o requisito do
art. 60, inciso I, do texto Constitucional.
Quanto à técnica legislativa (LC 95/98), não há
.'
reparo a fazer.'

i Nestas

circunstâncias, e estando o País em
ple~a normalidade democrática e de direito, voto
pela admissibilidade da PEC N2 281/00.
, Sala da CCJR, 3 de outubro de 2000. - Deputado Inaldo Leitão, Relator.
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11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição nQ 281/00, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Inaldo
Leitão.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio
Rosa - Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson
Marchezan, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Geovan
Freitas, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo
Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida,
Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury,
Max Rosenmann, Cláudio Cajado, Jairo Carneiro,
Professor Luizinho, Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE LEI NQ 1.692-8, DE 1996
(Do Sr. Silas Brasileiro)
Dispõe sobre o acesso e uso, pela Polícia Federal, de material apreendido pelo
órgão de prática dos crimes de contrabando
ou descaminho; tendo pareceres: da Comissão de Defesa Nacional pela aprovação, contra o voto do Dep. José Genoíno (Relator:
Dep. Antônio Feijão); eda Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, injuridicidade e técnica legislativa, contra o voto do Deputado Professor
Luizinho (Relator: Dep. Luiz Antônio Fleury).
(Às Comissões de Defesa Nacional; e
de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11)
'Projeto inicial publicado no OCD de 13-4-96

SUMÁRIO
PARECER DA COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTiTUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.692196
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas a partir de 25-4-96, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 6 de maio de 1996. - Tércio Mendonça Vilar, Secretário.
PARECER DA COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL
I - Relatório
O Projeto de Lei nl! 1.692196, do insigne Deputado Silas Brasileíro, pretende fixar as normas para a incorporação ao patrimônio da Polícia Federal de armas, munições e acessórios; veículos automóveis
terrestres, aqu~ticos e aéreos; e, equipamentos de
processamento de dados e respectivas peças de reposição, quando apreendidos por aquele órgão de segurança pública federal, em razão de prática dos crimes de contrabando ou descaminho e para a utilização desse material.
Em sua justificativa o ilustre Autor expõe que a
adjudicação à Polícia Federal dos materiais discriminados na proposição servirá para reduzir as dificuldades porque passa o órgão em razão de problemas orçamentários para o seu reaparelhamento. Aduz, ainda que os materiais a serem destinados à Polícia Federal são, tão-somente, os apreendidos em razão de
contrabando ou descaminho, para que não haja colisão entre a lei e o disposto no art. 243, da Constituição Federal. Portim, conclui esclarecendo que na elaboração da proposição teve o cuidado de incluir dispositivos que assegurem a não ocorrência de abuso
das autoridades policiais ou de seus agentes bem
como o uso indevido dos materiais adjudicados à Polícia Federal.
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Cabe a esta Comissão de Defesa Nacional manifestar-se quanto ao mérito do Projeto de Lei nº
1.692/96, nos termos do art. 32, inciso V, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
No prazo regimental, contado a partir de 25 de
abril de 1996, não foram apresentadas emendas à
proposição.
11 - Voto do Relator
É notória a precariedade de recursos materiais,
em especial de viaturas, armas, munições e equipamentos de informática, que hoje assola a Polícia Federal. Em que pese essas dificuldades, com freqüência, a Polícia Federal vem realizando operações de
combate ao contrabando e ao descaminho, apreendendo farto material que, é, mais das vezes, destinado a leilões. pela Receita Federal. não tendo o órgão
de segurança pública nenhuma participação na receita desses leilões. As diversas tentativas feitas no sentido de assegurar participação da Polícia Federal nessa receita, para utilizar esses recursos no seu reaparelhamento, tem-se mostrado infrutífera, uma vez que
legalmente, todo o produto obtido já está destinado.
A solução proposta pelo ilustre Deputado Silas
Brasileiro é, no nosso entendimento, das mais adequadas, tendo em vista que o material discriminado armas, munições, viaturas e equipamentos de informática - não se constitui em material com "notória
possibilidade de comercialização externa", nos termos do art. 29, do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril
de 1976, podendo, portanto, ter outra destinação a
ser fixada pelo Ministro da Fazenda, como dispõe a
parte final do inciso 11 do mesmo art. 29.
É de se destacar, a cautela, presente na proposição, de não só definir, claramente, o procedimento administrativo para a incorporação dos bens apreendidos
ao patrimõnio da Polícia Federal, impedindo que os
particulares possam ser vítimas de ato arbitrários perpetrados por agentes policiais, como, também, de explicitar a exclusividade da utilização do bem em atividades operacionais, tipificando, ainda, o ilícito decorrente do descumprimento do disposto na lei.
Em face do exposto, voto pela aprovação deste
Projeto de Lei nl! 1.692196.
Sala da Comissão, 5 de junho de 1996. - Deputado Antonio Feijão, Relator.

PROJETO DE LEI N2 1.692196
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Defesa Nacional, em reu!1n~n ordinária realizada hoje, aprovou o P~ojeto d,:) Lei nº
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1.692/96, contra o voto do Deputado José Genoíno,
nos termos do parecer do Relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Elias Murad - Presidente; Antônio Feijão, Francisco Rodrigues e Paulo Delgado, Vice-Presidentes;
Moisés Lipnik, Ary Kara, Jair Bolsonaro, Vilmar Rocha, Marquinho Chedid, José Genoíno, Luciano Pizzatto, Elton Rohnelt, Valdenor Guedes, Abelardo Lupion, Aldo Rebelo, Maria Valadão, Rogério Silva, Sérgio Carneiro e Ricardo Izar.
Sala d~ Comissão, 21 ,de agosto de 1996. Deputado Elias Murad, Presidente.

PL nº 1.438/96
PL nº 1.439/96
PL nº 1.690/96
PL nº 1.691/96
PL nº 1.692/96
PL nº 1.693/96
PL nº 2.415/96
PL nº 2.416/96
PL nº 2.417/96
PL nº 2.418/96
PL nº 2.420/96
PL nº 3016/97

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PL nº 3.017/97
PL nº 3.018/97

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PL nº 3.019/97
PL nº 3.020/97
PL nº 3.021/97

PROJETO DE LEI N2 1.692196
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PL nº 3.496/97
PL nº 3.498/97
PL nº 3.97'::./97
PL nº 3.973/97
PL nº 3.974/97
PL nº 3.975/97
PL nº 4.079/98
PL nº 4.406/98
PL nº 4.407/98
PL nº 4.408/98
PL nº 4.409/98
PL nº 4.410/98
PL nº 4.411/98
PL nº 4.655/98
PL nº 4.556/98
PL nº 4.658/98
PL nº 4.659/98
PRC nº 00073/96

Nos termos do art. 119, ibaput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputado~, alterado pejo art. 1º,
I, da Resolução n'l1 0/91, o Seryhor Presidentefdeterminou a abertura - e divulgação/na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas a
partir de 13-9-96, por cinco sessões. Esgotado o prazo,

PL nº 3.022197
PL nº 3.492/97
Sala das Sessões, 31 de março de 1999. _
Silas Brasileiro, Deputado Federal.

não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 26 de setembro de 1996.
-Sérgio Sampaio Contreira8 de Almeida, Secretário.
I

PROJETO DE LEI Nº 1.692196

i

Indefiro, Por falta de amparo regimental, o desarquivamento dos PL I 1.018/95,
2.416196, 2.417/96, 2.418/96, 2.420/96,
3.492197, 3.193/97, 4.556/98. t:Defiro, nos
termos do art. 105 do RICD, o desarquivamenta dos demais projetos e proposições
apensadas, esclarecendo que ~ nQ 73196,
refere-se a Projeto de Resolução. Oficie-se
ao requerente e, após, publique-se.
Em 31-3-99. Michel Temer, Presidente.
I

REQUERIMENTO
(Dep. Silas Brasileiro~
Requer o desarquivamento d~ {proposições.
I I
Senhor Presidente,
N -'s termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vor sa Excelência, o desarquivamento dos Projetos
de Lei, a seguir r~lacionados, que são de minha autoria:
,/
PL nº 1.018/95
PL nQ 3.193/97
Q
PL n!l 3.494/97
PL n 1.340/95
PL nfr 'I .437/96
PL nº 3.495/97

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput jnciso I do Regimento Interno da Câmara dos Deputaaos, alterado pelo
art. 1!l, I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para recebimerlto de emendas a
partir de 27-3-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 3 de abril de 2000. - Damaci
Pires de Miranda, Secretária Substituta

I - Relatório
O Projeto de Lei nº 1.692, de 1996, do Deputado
Silas Brasileiro, autoriza a incorporação ao patrimônio do Departamento de Polícia Federal de "armas,
munições e acessórios, veículos automóveis terrestres, aquáticos e aéreos, equipamentos para processamento de dados e respectivas peças de reposição",
mediante cautelas que se encontram minudenciadas
nos diversos artigos da proposição.
Submetido o Projeto à Comissão de Defesa Nacional, foi o mesmo aprovado nos termos do parecer
do Relator, Deputado Antônio Feijão, cuja parte final é
a seguinte:
"A solução proposta pelo ilustre Deputado Silas
Brasileiro é, no nosso entendimento, das mais adequadas, tendo em vista que o material discriminado -
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armas, munições, viaturas e equipamentos de informática - não se constitui material com"notória possibilidade de comercialização externa, "nos termos do
art. 29, do Decreto-Lei n9 1.455, de 7 de abril de 1976,
podendo, portanto, ter outra destinação a ser fixada
pelo Ministro da Fazenda, como dispõe a parte final
do inciso 11 do mesmo art. 29.
Aberto o prazo regimental, não foram apresentadas emendas à proposição.
É o relatório

11- Voto
É de se destacar a cautela, presente na proposição, de não só definir, claramente, o procedimento administrativo para a incorporação dos
bens apreendidos ao patrimônio da Polícia Federal, impedindo que os particulares possam ser vítimas de atos, arbitrários perpetrados por agentes
policiais, como, também, de explicitar a exclusividade da utilização do bem em atividades operacionais, tipificando, ainda, o ilícito decorrente do descumprimento do disposto na lei".
Ocorre no entanto, que a pretendida incorporação ao patrimônio do Departamento de Polícia Federal
das armas, veículos e equipamentos referidos no art.
19 do projeto se operaria por força do ato de sua apreensão, quando concluso o inquérito policial, provadas
por documentos hábeis as seguintes condições:
A. A legalidade do ato de apreensão;
B. A ilegalidade insanável da posse;
C. A existência de fatos que induzam à presunção do delito;
D. Ausência de lesão a direito de terceiro;
E. Laudo técnico sobre as condições de uso.
Resulta dessas condições que a perda dos bens
e sua adjudicação ao patrimônio do Departamento de
Polícia Federal se operaria antes de decidida em sentença judicial a culpabilidade dos possuidores ou proprietários, e, conseqüentemente, antes de estabelecida a sua origem criminosa ou sua utilização na prática do delito.
A apreensão, pelos órgãos policiais, de bens,
equipamentos e principalmente armas, quando existentes os indícios da prática de qualquer delito, pode
e deve ser levél:da a efeito como condição ou decorrência da abertura do inquérito policial. A perda dos
mesmos, com a ,conseqüente incorporação, seja à
Receita Federal, seja a organismos policiais, deverá
decorrer do trânsito em julgado da sentença condenatória, que deverá dispor com clareza sobre esse
efeito da condenação.
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Dessa forma, por todo o exposto, embora não
identifique no projeto vício de inconstitucionalidade,
nem defeito de técnica legislativa, manifestamo-nos
pela rejeição do Projeto de Lei nQ 1.692, de 1996,
quanto a juridicidade e quanto ao mérito.
Sala da Comissão, 10 de agosto de 2000. Deputado Luiz Antonio Fleury, Relator.

111- Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra o voto do Deputado Professor Luizinho, pela constitucionalidade, injuridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n 2 1.692-A/96,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Luiz
Antônio Fleury.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio
Rosa - Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar Schirmer, Coriolano Sales,
Geovan Freitas, Mendes Ribeiro Filho, Osmar
Serraglio, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto
Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio,
José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues, Ayrton
Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho, Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma
Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE LEI N2 3.161-A, DE 1997
(Do Senado Federal)
PLS nQ 167196

Dispõe sobre garantias de dívidas
trabalhistas; tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pl1blico, pela rejeição (relator: Dep.
Jair Meneguelli); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade, injuridicidade e, no
mérito, pela rejeição (relator: Dep. Vicente Arruda).
(Às Comissões de Trabalho, de Admi.,
nistração e Serviço Público; e de Const(tui;,
ção e Justiça e de Redação)
/
·Projeto inicial publicado no OCO de 7-6-97

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

51208 Quarta-feira 18

SUMÁRIO
PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- parecer do Relator
- parecer ,da Comissão
COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
I - Relatório

o PL nll 3.161, de 1997, aprovado pelo Senado
Federal, é submetido à revisão dessa Casa.
Dispõe o projeto sobre garantias de dIvidas trabalhistas, estabelecendo que, havendo fundado receio
de frustração do pagamento de dívida trabalhista, o
juiz do trabalho poderá exigir da parte caução em dinheiro ou outra forma de garantir o débito.
Tal exigência poderá ser formulada de oficio ou
a requerimento da parte interessada, sendo condição
essencial que o requerente tenha endereço certo. Há,
no projeto, o estabelecimento de responsabilidade
dos advogados das partes manterem os endereços
de seus clientes atualizados.
O valor da caução somente será liberado após o
trânsito em julgado da sentença.
Se forem consignados bens como garantia, poderá a parte vencedora adjudicá-los, após o trânsito
em julgado da sentença, dispensando-se a praça e o
leilão. A adjudicação só é possível se o vencido não
depositar o valor da condenação.
A parte requerida poderá ser nomeada depositária dos bens em garantia.
Os cálculos, caso sejam necessários, deverão
ser apurados no prazo de cento e oitenta dias da data
da prolação da sentença.
Determina o projeto que a parte, agindo de
má-fé, responderá por perdas e danos.
É o relatório.
11 - Voto do-Relator

o projeto originário do Senado Federal envolve
um dos temas mais técnicos do Direito do Trabalho: a
execução.
Muito se tem falado sobre a lentidão da Justiça
do Trabalho, que demora anos para solucionar os con-
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flitos a ela submetidos. Todavia, muitas vezes, é esquecido que um dos maiores problemas é a execução.
Apesar de o trabalhador ter sido a parte vencedora na reclamação e de já ter transitado em julgado a
sentença, o valor a que tem direito pode levar anos
para ser pago, se vier a ser pago.
Isto porque vários são os percalços possíveis
durante a execução trabalhista, como a falência da
empresa.
O projeto analisado pretende resolver tais questões porém, conforme o texto está proposto, o problema não será solucionado.
Em primeiro lugar, a garantia do pagamento de
débitos somente pode ser exigida na fase de execução da sentença trabalhista, quando há o débito reconhecido judicialmente. Não existe hipótese de reconhecimento a priori da dívida, ou se estaria pré-julgando a causa.
Assim, da leitura do art. 12 do projeto pressupõe-se que as garantias sejam exigíveis a partir do
processo de execução, pois há menção ao juiz do trabalho, e não à Junta de Conciliação e Julgamento. É
sabido que apenas o juiz atua na fase de execução na
Justiça do Trabalho.
No entanto, ao prosseguir a leitura do projeto,
verifica-se que, nos artigos 211 e 311, apenas a liberação do dep4sito ocorrerá após o trânsito em julgado,
ou seja, a garantia prevista no projeto é concedida durante o processo de conhecimento, pois o processo
de execução somente é iniciado após o trânsito em
julgado da sentença.
Até a condenação definitiva, ou seja, o trânsito
em julgado da sentença, não há condenação, não há
critérios para se estabelecer o valor da garantia pretendida.
O processo de execução trabalhista inicia-se
após a prolação da sentença, e pode ser provisória ou
definitiva.
A execução provisória implica a apuração da dívida reconhecida pela sentença não transitada em julgado, pois pendente recurso int(:lrposto pela ou pelas
partes.
Tal-execução chegcraté a penhora de- bens da
parte vencida, garantindo, dessa forma, a execução
caso seja confirmada a sentença pelos Tribunais.
A execução definitiva ocorre quando a sentença, já transitada em julgado, é liquidada e, apurado o
valor devido, é exigido o pagamento da parte vencida.
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Caso não seja feito o depósito do valor bens
'
sao penhorados e leiloados para garantir o pagamento da parte vencedora.
Deve ser salientado que, em caso de agravo de
petição para o Tribunal, a parte vencida deve garantir
o juízo, devendo ou depositar o valor questionado ou
oferecer bens à penhora que garantam o pagamento
da dívida.
Assim, no processo de execução, já existem as
garanti~s ao pagamento de dívidas trabalhistas, já reconhecidas por sentença e em termos mais adequados do que os previstos no projeto. Praticamente todo
o processo de execução já consta da Consolidação
das Leis do Trabalho.
A garantia de dívida antes de qualquer sentença
ser prolatada nos parece pouco oportuna, pois fere
de forma inequívoca o direito de defesa. Não há débito anterior ao pronunciamento judicial, nem seria possível elaborar os cálculos de forma justa sem o
pré-julgamento da causa.
Ocorre, muitas vezes, a fraude nos processos
trabalhistas, em especial de empresas que têm a sua
falência decretada. Ora, a proteção dos créditos trabalhistas também já existe, pois são créditos privilegiados, devem ser satisfeitos antes dos demais.
Além disso a fraude é legalmente punível, devendo. para tant? sEfr aplic~do o ordenamento jurídico já
eXistente, alem da posslvel condenação por litigância
de má-fé e possíveis indenizações por perdas e danos,
utilizando-se para tanto do Código de Processo Civil,
aplicável subsidi~riamente ao processo do trabalho.
Diante do exposto, consideramos que o projeto
não inova o processo do trabalho, ao contrário, torna-o
confuso e não contribui para garantir o pagamento de
dívidas trabalhistas, pois a própria CLT já dispõe de
medidas mais adequadas para tal finalidade. Opinamos, portanto, pela rejeição do PL nº 3.161, de 1997.
Sala da Comissão, 30 de novembro de 1999. Deputado Jair Meneguelli, Relator.

-

Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou, unanimemente, pela rejeição do Projeto de
Lei nº 3.161/97, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Jair Meneguelli.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
José Múcio Monteiro, Presidente; Laíre Rosado, Jair
Meneguelli e Marcus Vicente, Vice-Presidentes; Paulo
Rocha, Medeiros, Avenzoar Arruda, Euníclo Oliveira,
José Carlos Vieira, Pedro Henry, Vanessa Grazziotin,
Zaire Rezende, João Tota, Pedro Eugênio, Alex Canzi-
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ani, Júlio Delgado, Paulo Paim, Vivaldo Barbosa Jovair Arantes, Luiz Antônio Fleury e Eduardo Campos.
Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. Deputado José Múcio Monteiro, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório
O Projeto de Lei nº 3.161, de 1997, do Senado
Federal, visa assegurar o pagamento de dívidas trabalhistas, podendo o juiz do trabalho exigir caução ou
outra forma de garantia, como o depósito de bens ou
apólice de seguro, caso ocorra fundado temor de inadimplência do devedor.
A garantia poderá ser exigida de ofício ou a requerimento da parte, e somente após o trânsito em
julgado da sentença será liberada à parte vencedora.
Se a parte sucumbente não depositar o valor da
condenação, os bens consignados como garantia poderão ser adjudicados pela parte vencedora, após o
trânsito em julgado da decisão judicial. Nesse caso
seriam dispensados a praça e o leilão.
A apuração de cálculos não poderá ultrapassar
cento e oitenta dias a partir da prolação da sentença.
Há previsão de que a parte que agir de má-fé
responderá por perdas e danos.
O projeto foi submetido à apreciação da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
O relator, Deputado Jair Meneguelli, opinou pela sua
rejeição. O parecer foi aprovado por unanimidade em
8 de dezembro de 1999.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
Cumpre-nos manifestar sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, bem como sobre o mérito do projeto analisado, nos termos do art.
32, inciso 111, alíneas a e e do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
Em primeiro lugar, a competência legislativa é
da União. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas
~s matérias de competência da Uni~, sendo a iniciativa de qua.lquer membro_ do CO"!.9r~.sso N~cional
(arts. 22, inCISO I, 48, caput, e 61, caput,'da Constituição Federal, respectivamente).
No entanto, é necessária uma análise mais detida
do projeto quanto ao aspecto de constitucionalidade.
Os incisos L1V e LV do art. 5º da Constituição Federal dispõem que:
"Art.5º

..
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Sala da Comissão, 16 de maio de 2000. - DepuL1V - ninguém será privado da Iiberdatado Vicente Arruda, Relator.
de ou de seus bens sem o devido processo
111 - Parecer da Comissão
legal;
A Comissão de Constituição e Justiça e de ReLV - aos litigantes, em processo judicidação,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou
alou administrativo, e aos acusados em geunanimemente
pela inconstitucionalidade, injuridicirai são assegurados o contraditório e a amdade
e,
no
mérito,
pela rejeição do Projeto de Lei nll
pla defesa, com os meios e recursos a ela
3.161/97, nos termos do parecer do Relator, Depuinerentes;"
tado Vicente Arruda.
o projeto em análise, ao permitir que o juiz deEstiveram presentes os Senhores Deputados:
termine, de ofício ou a requerimento da parte, a cauRonaldo Cézar Coelho - Presidente, lédio Rosa ção ou outra garantia a fim de assegurar o pagaVice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernanmento da dívida trabalhista, priva a parte contrária
do Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Vido uso integral de seus bens, ferindo dessa forma o
cente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cézar
inciso L1V acima transcrito.
Schirrner, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Além disso, o projeto não restringe a utilização
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
de tal garantia à fase de execução, presumindo-se
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíque pode ser utilizada em qualquer fase processual, o
no, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
que desrespeita o princípio do devido processo legal,
Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
em especial a ampla defesa (prevista no inciso LV
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
mencionado).
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalrna Paes.
Várias arbitrariedades podem ser cometidas ao
longo do processo gerando insegurança para as parSala da Comissão, 17 de outubro de 2000. tes. Não havendo condenação, não pode o juiz deterDeputado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.
minar a caução, ou estaria pré-julgando o feito, tor*PROJETO DE LEI N2 193-A, DE 1999
nando-se suspeito para praticar qualquer outro ato
(Do Sr. José Roberto Batochio)
processual.
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As partes são iguais processualmente e deve
ser sempre garantida a ampla defesa. Ninguém pode
ser considerado culpado antes que a sentença, transitada em julgado, assim o declare.
O processo de execução trabalhista, previsto na
Consolidação das Leis do Trabalho, já possui meca·
nismos que garantem o pagamento da dívida reconhecida judicialmente de forma mais apropriada que
a disposta no projeto analisado. Tais mecanismos não
ferem o princípio do devido processo legal.
Não pode existir débito anterior ao pronunciamento judicial, sob pena de haver o pré-julgamento
da reclamação trabalhista. Existe uma demanda que
pode ou não ser julgada procedente.
A tentativa de garantir o pagamento de débitos
trabalhistas, antes que os mesmos venham a ser reconhecidos, é contrária ao princípio de} devido processo legal, implica pré-julgamento da ação, prejudica a ampla defesa e priva a parte do usufruto de seus
bens.
Opinamos, assim, pela inconstitucionalidade e
não juridicidade do projeto, bem como, no mérito, pela
rejeição do PL n" 3.161, de 1997.

Dá nova redação a dispositivos da
lei n Il 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), que disciplinam
recursos; tendo parecer da Comissio de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo (Relator: Dep. Ney Lopes).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, li)
.. Projeto inicial publicado no DCD de 2D-3-99

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E
JUSnçA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
substitutivo oferecido pelo Relator
termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI Nl! 193199
Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo
art. 1
I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões, prazo para apresentação de emendas a partir de 30-4-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto de lei.

º,

Sala da Comissão, 6 de maio de 1999. -Sérgio
Samp~io Contreiras de Almeida, Secretário.

I

Sobre as demais modificações continua o autor:
"A segunda visa a superar o impasse
que se estabelece quando o acórdão deixa
de examinar as razões de recurso, obrigando a parte a opor embargos de declaração,
cujo conteúdo também deixa de ser examinado. Em tais casos, nossos tribunais superiores vêm agindo como cortes de cassação, anulando o acórdão e determinado que
a corte inferior decida? a matéria controvertida. Isso pode perenizar o processo, sem
que jamais se chegue a uma decisão. Ao
autorizar que as razões de recurso tenham
como objeto a matéria controvertida, o projeto pretende que o tribunal ad quem decida, desde logo, a matéria a cujo respeito
omitiu-se a instância inferior.
Na atual disciplina, a parte deve pagar
o preparo dos recl:Jrsos especial e extraordinário no momento de sua interposição.
Entretanto, na maioria dos casos não se dá
andamento a essis recursos, perdendo a
parte o que adiap'tou a título de custas e
porte de remessa. Daí a alteração no senti-

do de que o preparo seja pago somente se
admitido o processamento do recurso."

A matéria foi distribuída exclusivamente a esta
Comissão, que deverá apreciá·la no que conceme à
sua constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito, por observância do que dispõe o art.
32, 111, a e e do Regimento Interno.
Devo também lembrar que a proposta tramita
conclusivamente, agora nos termos do art. 58, § 2 2 , I,
da Constituição Federal e art. 24, 11, do Regimento
Interno. Neste sentido, e com observância do que dispõe o art. 119, deste último, foi aberto prazo para o
oferecimento de emendas na Comissão, sem que nenhuma tivesse sido apresentada.
É o Relatório.
11 - Voto do Relator

1- Relatório
Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, o projeto acima indicado, de autoria do
Deputado Roberto Batochio, tendo por objetivo propor alterações à sistemática recursal no âmbito da legislação processual civil.
Em sua justificativa o autor menciona que buscou, em primeiro lugar, uniformizar o prazo para embargos de declaração, de maneira a equipará-lo ao de
agravo de instrumento, isto é, dez dias.
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Em primeiro lugar, no que concerne à constitucionalidade nada tenho a opor à livre tramitação da matéria, uma vez que compete a União legislar sobre
processo civil (art. 22, I), sendo, o Congresso Nacional, a sede adequada para a sua análise (art. 48). Quanto à iniciativa, pode o parlamentar apresentar proposta deste jaez (art. 61).
De igual modo, nenhuma restrição à juridicidade, porquanto a proposição não atenta contra os princípios maiores consagrados em nosso ordenamento
jurídico.
A técnica legislativa, contudo, merece reparos a
partir da falta de objetividade da ementa (§ 3 2 do art.
100 do Regimento Interno) e da maneira pela qual foi
formalizado o projeto, que conta com um artigo principal (art. 1º), que contém vários incisos, onde cada um
pretende introduzir, por si mesmo, uma modificação
no âmbito do Código de Processo Civil. Tal desenvolvimento dificulta a compreensão da matéria, que,
além disso, não observa os ditames da Lei Complementar nll 95 de 1998. Também a este propósito, deve
ser corrigida a menção ao art. 511, no inciso 11 do art.
1 O autor, através da Secretaria da Comissão de
Constituição de Justiça e de Redação, adverte que a
menção deveria ter sido feita em relação ao art. 541.
Quanto ao mérito, em primeiro lugar, discordamos com o que pretende o autor, no sentido de uniformizar os prazos dos embargos de declaração com os
do agravo de instrumento em dez dias, já, de logo,
pela natureza diversa dos dois recursos. Lembramos
que o agravo requer a formação de instrumento e o
preparo, o que não ocorre com os embargos de declaração. É de mencionar-se que, atualmente, nos termos da redação da Lei nll 8.950 de 13 de dezembro
de 1994 (art. 538 do Código de Processo Civil), os

º.
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embargos de declaração interrompem o prazo de interposição de outros recursos. Não podemos nos esquecer, que, não raro, a parte atua com uma certa
malícia, quando tem uma decisão desfavorável,
aguardando o último dia do prazo do embargo para
propô-lo de forma a protelar o desfecho do processo.
Procedem, de outro modo, as alegações de que
t
6d
tA
't'd
· ,
, I
hoJe,
Invarlave
d menCa, ac r aos
't d em set oml
b •lona
apr~laçao e ques oas SUSCI a as, que_am em nao
o sao em sede de embargos de declaraçao, provocando o recurso à instância superior _ Tribunais Superiores. Estes se furtam em apreciar a matéria, determinado a anulação do acórdão prolatado na instância inferiar, com a conseqüente devolução dos autos para apreciação do que não foi ventilado. Não se permitem a
apreciar a questão, sob o temor de uma possível supressão de instância, isto é, da corte inferior que teve
seu acórdão anulado, e que, portanto, deverá se pronunciar novamente sobre a questão controvertida.
Certamente a proposta forçará a uma mudança
de atitude dos tribunais, no sentido de não considerarem os embargos de declaração, aprioristicamente,
como protelatórios e dignos de pronta repulsa, independentemente do seu acerto.
Discordamos, entretanto, do inciso 111 do art. lI!
do projeto, que pretende deixar o preparo para depois
da admissão do recurso. Cremos que o preparo antecipado serve como um inibidor natural da litigância irresponsável e mesmo de má-fé.
Neste sentido, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, nos termos do substitutivo que adiante vai formalizado.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 1999. Deputado Ney Lopes, Relator.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Ni 193, DE 1999
H

•

H

Acrescenta, no âmbito do Código de
Processo Civil - Lei ni 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -, o inciso 111 ao art. 535,
além de um parágrafo ao art. 541, que
passará a ser o § 11!, transformando, o
atual parágrafo único, em § 22.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 112 O art. 535 do Código de Processo Civil Lei nI!5.869, de 11 de janeiro de 1973 -, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 111:
"Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
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11 - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal;
111 - for necessário, para fim de recurso
especial ou extraordinário, o preqüestionamenta de matéria surgida durante o julgamento. (NR)
Art 21! A
t
. t § 1()
rt
.
crescen e-se o segUln e
- ao a .
541 , do Co•d'Igo de P rocesso C'"
L'
º
5
869
d
IVI - el n .
,e
11 de janeiro de 1973 _ transformando o atual paráf • .
§ 212
gra o UnlCO em
:
"Art. 541
.
.
§ 19 Havendo o recorrente oposto embargos de declaração, as razões do pedido
de reforma versarão sobre as questões controvertidas, mesmo que não tenham sido
examinadas e decididas pelo acórdão. (NR).
§ 22
.
Art. 31! Esta Lei entra em vigor no prazo de trinta dias a partir da sua publicação.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 1999. Deputado Ney Lopes, Relator.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 193199
Nos termos do art. 119, caput e inciso 11 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 112 , I, da Resolução nI!10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 27-3-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao substitutivo.
Sala da Comissão, 3 de abril de 1999. - Damaci
Pires de Miranda, Secretária Substituta.

111- Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei n2 193/99, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Ney Lopes.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa
- Vice-Presidente, André Senassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
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Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerez, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Oro Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Acrescenta, no âmbito do Código de Processo
Civil- Lei n~ 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - o inciso
111 ao art. 535, além de um parágrafo ao art. 541, que
passará a ser o § 1º, transformando, o atual parágrafo
único, em § 22 •
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 535 do Código de Processo Civil Q
Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 111:
"Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou
contradição;
1\ - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal;
JII - for necessário, para fim de recurso
especial ou extraordinário, o preqüestionamento de matéria surgida durante o julgamento. (NR)"
Art. 22 Acrescente-se o seguinte § 12 ao art.
541, do Código de Processo Civil- Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - transformando o atual parágrafo único em § 22 :
"Art. 541

....,'

',

.
,

,

,

;.

§ 1li Havendo o recorrente oposto embargos de declaração, as razões do pedido
de reforma versarão sobre as questões controvertidas, mesmo que não tenham sido examinadas e decididas pelo acórdão. (NR)"
§ 22..•....,~
".

Art. 3Q Esta Lei entra em vigor no prazo de trinta dias a partir de sua publicação.
Sala da Comis~ão" 17ge Qutubro de 2000. Deputado Ronaldo ~ez~r Co~ll:to, ,Presidente.
PROJETO DE LEI N2 406~A, DE 1999
(do Sr. Simão Sessim)
Acrescenta artigo à Lei n2 6.015, de 31
de dezembro cte 1973, e dá outras provi-
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ciências; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação Pela
constitucionalidade, juridicidacle, técnica Iegislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Dep. Ciro Nogueira).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, li)
SUMÁRIO
I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e
Redação:
- termo de ,recebimento de emendas
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
- termo de recebimento qe emendas ao substitutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li A Lei nll 6.015, de 31 dezembro de 1973,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
"Art. 87-A. Para o cancelamento de
aposentadoria e pensões, os cartórios que
registram os óbitos deverão comunicá-los
aos órgãos competentes:"
Art. 22 O Poder Executivo regulamentará o disposto no art. 19 desta Lei em sessenta dias.
Art. 3Q Revogam-se os §§ 12,22 e 32 do art. 92 da
ll
Lei n 9.527, dá 10 de dezembro de 1997, os arts. 12 ,
22 e 32 do Decreto n2 2.251 , de 12 de junho de 1997, e
os Decretos n2 s 2.563, de 27 de abril de 1998, e
2.729, de 10 de agosto de 1998.
.
2
Art. 4 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A alteração que se opõe visa a tornar mais humano e racional o procedimento de recadastramento
de aposentados e pensionistas.
O procedimento previsto no art. 92 da Lei nº
9.527/97 tem exigido grande sacrifício de pessoas de
idade no que diz respeito ao seu deslocamento.
O presente projeto tfansfere para os cartórios
responsáveis 'pelos registros de óbitos tal ônus, uma
vez que os mesmos já dispõem de uma razoável infra-estrutura.
A racionalidade da proposta decorre do fato de a
Administração tomar ciência de forma mais rápida dos
óbitos dos aposentados e pensionistas, evitando-se assim o pagamento indevido de proventos e pensões.
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Em face do elevado caráter humano e da racionaUdade que se pretende alcançar com esta propositura, conclamamos o apoio de nossos ilustres Pares.
sala das Sessões, 24 de março de 1999. - Deputado Simão Seaslm.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _
CeDI
LEI N516.015 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
,
,
Dispõe sobre os registros pUblicos
e dá outras providências.

TfTULO 111
Do Registro Civil das Pessoas Naturais

CAPfTULO IX
Do Óbito
Art. 87. O assentamento de óbito ocorrido em
hospital, prisão ou outro qualquer estabelecimento
público será feito, em falta de declaração de parentes,
segundo a da respectiva administração, observadas
as disposições dos artigos 80 a 83 e o relativo a pessoa encontrada acidental ou violentamente morta, se·
gundo a comunicação, ex officio, das autoridades
policiais, às quais incumbe fazê-Ia logo que tenham
conhecimento do fato.
Art. 88. Poderão os jufzes togados admitir justificação para o assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto
ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada
a sua presença no local do desastre e não for possfvel
encontrar-se o cadáver para exame.
Parágrafo único. Será também admitida a justificação no caso de desaparecimento em campanha,
provados a impossibilidade de ter sido feito o registro
n08 termos do art. 85 e os fatos que convençam da
ocorrência do óbito.

LEI NSI 9.527, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera dispositivos das Leis nSls
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460,
de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5
de fevereiro de 1954, e dá outras providências.

......................................................................................
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Art. 9º Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do Estado e da Fazenda promoverão
a atualização cadastral dos aposentados e dos peno
sionistas da União, que recebem proventos e pensões à conta do Tesouro Nacional, constantes do
Sistema Integrado de Administração de Pessoal SIAPE.
§ 1li A atualização cadastral dar-se-á anual·
mente e será sempre condição básica para a conti·
nuidade do recebimento do provento ou pensão.

º

. .

_ § 2 Os aposentados ~ os pensl~mst~s que
nao se apresentarem para fms de atuahzaçao dos
dados cadastrais, até a data fixada para o seu término, terão o pagamento de seus benefícios suspensos a partir do mês subseqüente.

§ 311 Admitir-se-á a realização da atualização
cadastral mediante procuração, nos casos de moléstia grave, ausência ou impossibilidade de locomoção do titular do beneffcio, devidamente comprovados.

DECRETO N1l2.251, DE 12 DE JUNHO DE 1997
Dispõe sobre a atualização de dados cadastrais dos servidores aposentados e dos pensionistas da União, e dá
outras providências.

º

Art. 1 A Atualização cadastral dos servidores aposentados e dos pensionistas da União que
recebam proventos ou pensão à conta do Tesouro
Nacional, constantes do Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos - SIAPE,
será realizada anualmente pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, no mês de aniversário do
aposentado ou beneficiário de pensão, e será
sempre condição básica para a continuidade do
recebimento do benetrcio.
Parágrafo único. A atualização cadastral de
que trata o c~put deste artigo será realizada preferencialmente mediante o cruzamento das bases de
dados cadastrais dos sistemas informatizados do
Governo Federal.
* Parágrafo único cqm redaç~o dada pelo Decreto n~
2.729, de 10-8-1998

Art. 2 2 Nos casos de mOléstia grave, ausência ou impossibilidade de locomoção dos aposentado ou pensionista, devidamente comprovados,
será admitida a atualização cadastral mediante
procuração.
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• Artigo csput com redação dada pelo Decreto nfl 2.729,
de 10-8-1998.

Art. 3º Os servidores aposentados e os pensionistas que não se apresentarem para fins de atualização dos dados cadastrais até o término do p~ríodo fixado terão o pagamento dos respetivos benefícios suspensos a partir do mês subseqüente.

§ 1!! Na hipótese do caput deste artigo, o restabelecimento do pagamento do benefício çjependerá do comparecimento do beneficiário perante a unidade de recursos humanos, para a realização da
atualização cadastral.

§ 22 Caberá à unidade de recursos humanos
comunicar ao órgão do Sistema de Controle Interno
da respectiva jurisdição as suspensões e os restabelecimentos de aposentadorias e pensões, no prazo de até trinta dias.

§ 3º As unidades de recursos humanos certificarão quanto à veracidade dos dados da procuração e sobre a legitimidade do outorgante.

DECRETO NIl2.563, DE 27 ABRIL DE 1998
Dispõe sobre a atualização cadastrai dos aposentados e pensionistas da
Administração Pública Federal Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo da União.
Art. 12 A atualização cadastral dos aposentados
e pensionistas da Administração Pública Feder~1 direta autárquica e fundacional do Podre ExecutIvo da
U~ião, a que se refere o Decreto n!! 2.251 , de 12 de junho de 1997, iniciar-se-á, excepcionalmente no exercício de 1998, no dia 111 de junho.
Parágrafo único. Os aposentados e pensionistas aniversariantes nos meses de janeiro, fevereiro,
março, abril e maio ficam dispensados da atuali,z~
ção cadastral de que trata este artigo, no exerCICIO
de 1998.

DECRETO NR 2.72~, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a atu!,lização cadastrai dos aposentados e pensionistas da
Administração Pública Federal Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo da União.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constitu-

Quarta-feira 18 51215
ição, e considerando o que dispõem os arts. 9 2 e 10
da Lei n2 9.527, de 10 de dezembro de 1997, deereta:
Art. 12 Os arts. 12 e 2 2 do Decreto nll 2.251 , de 12
de junho de 1997, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 1º
.
Parágrafo único. A atualização cadastral
de que trata o caput deste artigo será realizada preferencialmente mediante o cruzamento
das bases de dados cadastrais dos sistemas
informatizados ao Govemo FederaL"
"Art. 22 Nos casos de moléstia grave,
ausência ou impossibilidade de locomoção
do aposentado ou pensionista, devidamente
comprovados, será admitida a atualização
cadastral mediante procuração."
Art. 211 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 32 Fica revogado o Decreto nll 2.563, de 27
de abril de 1998.
Brasília, 10 de agosto de 1998; 17711 da Independência e 1102 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Cláudia Maria Costin.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇAO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NR 406/99
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
12 , I, da Resolução nll 10/91, o Senhor Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 26-5-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, 111 de junho de 1999. - Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida.
I - Relatório
Vem, a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, o projeto de lei em epígrafe, que pretende, num primeiro momento, acrescentar o art.
87-A na Lei n2 6.015173, e, também, revogar os §§ 111,
22 e 32 do art. 92 da Lei n1l 9.527, de 10 de dezembro
de 1997 os arts. 12 , 2l! e 32 do Decreto n2 2.251 , de 12
junho d~ 1997, e os Decretos nlls 2.563, de 27 de abril
de 1998, e 2.729, de 10 de agosto de 1998.
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Justifica o autor:
"O procedimento previsto no art. 9" da
Lei n2 9.527/97 tem exigido grande sacrifício
de pessoas de idade no que diz respeito ao
seu deslocamento.
O presente projeto transfere para os
cartórios responsáveis pelos registros de
óbitos tal ônus, uma vez que os mesmos
dispõem de uma razoável infra-estrutura."
A proposição tramita conclusivamente, nos termos do art. 24, 11, do Regimento Intemo, razão pela
qual, nos termos do art. 119, foi aberto o prazo para
a apresentação de emendas, sem que nenhuma tivesse sido oferecida.
Nos termos do art. 32,111, a e g, compete a esta
Comissão a análise da constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, além do mérito.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
Sob o ponto de vista da constitucionalidade,
consideramos que a matéria é de competência privativa da União (art. 22, XXV), sob apreciação do Congresso Nacional (art. 48), sendo deferida a iniciativa
ao parlamentar (art. 61). Em relação a estes aspectos, nenhuma objeção à proposição.
Entretanto, alguns pontos devem ser suprimidos, a começar pelo art. 211 do projeto, que é flagrantemente inconstitucional, inclusive diante da previsão
da súmula de entendimentos desta Comissão: a determinação, pelo Legislativo, para que o Executivo
tome uma providência que já é de sua competência poder regulamentar - é inócua e despropositada.
Ademais, não só sobre este aspecto, mas também no que concerne à juridicidade e à técnica empregada, o projeto trata de revogar dispositivos da Lei
n1l 9.527 e de Decretos, como também a íntegra de alguns outros (há, inclusive, uma impropriedade na medida em que a proposição pretende revogar o Decreto
n2 2.563, de 27 de abril de 1998, que já foi revogado
pelo Decreto nll 2.729, de 10 de agosto de 1998, além
do que a ementa empregada não é adequada).
No que diz respeito ao mérito, creio que a matéria deve prosperar, na medida em que facilita a vida
de tantos quantos têm que se deslocar para provar
que, vivos, ainda fazem jus a uma, em geral, miserável pensão.
Assim, com a colaboração dos cartórios o constrangimento que se impõe aos idosos será, certamente, minorado.
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Para tanto, ofereço um substitutivo, consubstanciando a expectativa de uma redação mais objetiva e
adequada.
Neste sentido, meu voto é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei n1l 406/99, nos
estritos termos do substitutivo que vai adiante formalizado.
Sala da Comissão, 3 de agosto de 1999. - Deputado Ciro Nogueira, Relator.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nll 406, DE 1999
Acrescenta o art. 87-A à Lei n!l6.015, de 31 de
dezembro de 1973, revoga os §§ 12 , 211 e 3" do art. 92
da Lei n!l9.527, de 10 de dezembro de 1997, os arts.
12 ,22 e 3" do Decreto n2 2.251, de 12 de junho de
1997, e o Decreto n!l2.729, de 10 de agosto de 1998.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Acrescente-se o seguinte art. 87-A à Lei
2
n 6.015, de 31 de dezembro de 1973:
"Art. 87-A. O oficial do registro, em dez
dias, comunicará, aos órgãos competentes, o
assentamento do óbito para efeitos de can~
celamento de aposentadorias e pensões."
Art. 211 Revogam-se os § 12, 22 e 32 do art. 92 da
Lei n!l9.527, de 10 de dezembro de 1997, os arts. 12 ,
2" 32 do Decreto n" 2.251, de 12 de junho de 1997, e o
Decreto n1l 2.729, de 10 de agosto de 1998.
Art. 312 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 3 de agosto de 1999. - Deputado Ciro Nogueira, Relator.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI Nll 406199
Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
12, I, da Resolução n2 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 6-8-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao substitutivo.
Sala da Comissão, 12 de agosto de 1999:- Sérgio Sampaio Contrelras de Almeida, Secretário.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
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unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei nn 406/919, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Ciro Nogueira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa
- Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Dard Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala de Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho~ Presidente.
SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
Acrescenta o art. 87-A à Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, revoga os §§ 1º, 2Q e 3º do art. 9º
da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, os arts.
1º, 2º e 3º do Decreto nº 2.251, de 12 de junho de
1997, e o Decreto nº 2.729, de 10 de a.gosto de 1998.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte art 87-A à Lei
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973:
"Art. 87-A. O oficial do registro, em dez
dias, comunicará, aos órgãos competentes, o
assentamento do óbito para efeitos de cancelamento de aposentadorias e pensões."
Art. 2º Revogam-se os §§ 1º, 2!:! e 3º do art 9º da
Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de i 991, os a.rts. 1º,
2Q e 3º do Decreto nº 2.251, de 12 de junho de 1997, e
o Decreto nº 2.729, de 10 de agosto de 1998.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelhe, Presidente.
*PROJETO DE LEI N!~ 427·A~ DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)
Revoga-se os arts. 607 e 608 do Decreto-Lei n 2 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código4e Processo Penal; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição deste
e do de n 2 2.325/00, apensado, contra o
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voto do Deputado André Benassi (relator: Dep. José Roberto Batochio).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, 11)
• Projeto inicial publicado no OCO de 25-3-99
SUMÁRIO
I - Projeto apensado sem publicação no oco:
PL 2.325/00
11- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado
PROJETO DE LEI N2 2.325, DE 2000
(Do Sr. Feu Rosa)
Revoga os arts. 607, caput e §§ 12 , 2º
e
e 608 do Decreto-lei n 2 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo
Penal.
(Apense-se ao Projeto de Lei nº 427,
de 1999).
32

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam revogados os arts. 607, caput e §§
1º, 2Q e 3º, e 608 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.
Art. 2º Esta lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a data de sua publicação.
Justificação
Este Projeto de Lei tem como objetivo suprimir
de nosso ordenamento processual penal o protesto
por novo júri.
Referido recurso é cabível, quando a sentença
condenatória for de reclusão por tempo igualou supe-.
rior a vinte anos.
Como se pode observar de seus pressuposr
tos, não se discute qualquer ilegalidade ou injustiçp
da decisão. O que se leva em conta é basicamente o
aspecto temporal, algo inteiramente arbitrário. Ain-.
da que a decisão obedeça a todos os requisitas le~
gais e a pena tenha sido aplicada levando em conta
todos os balizamentos legais, a decisão poderá ser
anulada e novo julgamento será realizado, simplesmente porque a pena aplicada foi de reclusão de"
vinte ou mais anos.
Trata-se de recurso meramente protelatórió,
contrário ao princípio da celeridade processual e aos
interesses da sociedade.
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O protesto por novo júri serve apenas para incentivar e abrigar a impunidade em detrimento do in·

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

teresse público.
Desse modo, para corrigir essa injustiça processual, apresentamos esta proposição, para cuja
aprovação contamos com o apoio de nossos ilus·
tres Pares.
Sala da Comissão, 19 de Janeiro de 2000. D~putado Feu Rosa.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI

DECRETo-LEI Nll 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

LIVRO 111
Das Nulidades e dos Recursos em Geral
TrTUlO 11
Dos Recursos em Geral

CAPrTUlO IV
Do Protesto por Novo Júri
Art. 607. O protesto por novo júri é privativo da
defesa, e somente se admitirá quando a sentença
condenatória for de reclusão por tempo igualou superior a 20 (vinte) anos, não podendo em caso algum
ser feito mais de uma vez.
§ 12 Não se admitirá protesto por novo júri,
quando a pena for imposta em grau de apelação (Art.
606).
§ 22 O protesto invalidará qualquer outro recurso
interposto e será feito na forma e nos prazos estabelecidos para interposição da apelação.
§ 311 No novo julgamento não servirão jurados
que tenham tomado parte no primeiro.
Art. 608. O protesto por novo júri não impedirá a
interposição da apelação, quando, pela mesma sentença, o réu tiver sido condenado por outro crime, em
que não caiba aquele protesto. A apelação entretanto,
ficará suspensa, até a nova decisão provocada pelo
protesto.

PROJETO DE LEI Nll427199
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
12 , I, da Resolução n2 10/91 , o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para apresentação de emendas a partir de 26-5-99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão". 1 de junho de 1999. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida.
PARECER VENCEDOR

I - Relatório
O nobre Deputado Rubens Bueno apresentou o
Projeto de lei n2 427/99, com o objetivo de, revogando os arts. 607 e 608 do Código de Processo Penal,
retirar da legislação o chamado recurso denominado
"Protesto por Novo Júri". Ao mesmo, foi apensado o
Projeto de lei nl! 2325/00, do nobre Deputado Feu
Rosa, de idêntico teor.
O ilustre Deputado André Benassi, tendo sido
designado Relator dos projetos, apresentou parecer
pela constitucionalidade, jurídicídade, adequada técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação de ambos, na forma de um substitutivo.
Tendo a Comissão rbjeitado este parecer, fomos
designados pelo Presidente para redigir o Parecer
Vencedor, pela inconstitucionalidade e rejeição da
proposição apreciada.
É o relatório.

1/ - Voto do

,
Rel~or

As proposições em tela, ao pretenderem extinguir o protesto por novo júri de nossa legislação processual-penai, afetam direta e frontalmente a amplitude do direito de defesa, constitucionalmente assegurado (art. 59, inciso LV, da Carta Política de 1988).
Trata-se de um recurso sui generis, porque privativo da defesa. A possibilidade de sua impetração
oblitera qualquer via recursal, porquanto é necessário
um juízo de revisão, na melhor forma do duplo grau de
jurisdição. Não se deve perder de vista que no recurso
de apelação existem limitações. Impõe-se o protesto
por novo júri, enfim, em face da autonomia do Tribunal
do Júri.
Não se combate a impunidade cerceando-se o
direito de defesa.
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Em face do exposto, em que pesem a juridicidade e a técnica legislativa dos Projetos de lei n2s
427/99 e 2325/00, o voto é pela sua inconstitucionalidade e, no mérito, pela sua rejeição:
Sala da Comissão, 1 de novembro de 2000. Deputado José Roberto Batochio, Relator.

11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra o voto do Deputado André Benassi,
pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição dos Projetos de Lei nºs 427/99 e 2.325/00, apensado, nos termos do parecer do Deputado José Roberto Batochio, designado Relator do vencedor. O parecer do Deputado André Benassi passou a constituir
voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho, Presidente; lédio
Rosa,VicePresidente; André Benassi, Edir Oliveira,
Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime Marfins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José
Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann, Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho, Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000, Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Voto em Separado
O projeto de lei em epígrafe busca extingüir de nosso ordenamento jurídico a figura do "protesto por novo
júrr', recurso previsto pelo Código de Processo Penal.
Da inclusa justificação ao projeto, destacamos do
pensamento de seu Autor: "Acreditamos que este último (referindo-se ao recurso de apelação) seja suficiente para reparar eventuais injustiças e para assegurar o
princípio do duplo grau de jurisdição e que o protesto
por novo júri seja recurso meramente protelatório, dnicultador da reparação dos danos mais graves à sociedade, os que requerem as maiores penas, devendo,
portanto, ser extirpado do nosso ordenamento legal".
Em apenso, acha-se o PL nº2325/2000, autor o
nobre Deputado Feu Rosa, cujo teor é idêntico ao do
projeto principal. Acrescenta a inclusa justificação
que o protesto por novo júri é contrário ao principio da
celeridade processual e aos interesses da sociedade,
servindo apenas para abrigar a impunidade.
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Trata-se de apreciação conclusiva desta Comissão. Esgotado o prazo regimental, não sobrevieram
emendas.
É o relatório.
O projeto de lei em tela atende aos pressupostos de constitucionalidade (competência legislativa
da União - Direito Processual, atribuição do Congresso Nacional, legitimidade de iniciativa e elaboração
de lei ordinária) e de juridicidade. A técnica legislativa
pode ser aperfeiçoada, corrigindo-se a redação da
ementa, a forma de grafar "artigos" do art. 1Ee retirando-se a cláusula de revogação genérica (art. 3E) em
homenagem à Lei Complementar nE 95/98.
O projeto de lei apensado atende igualmente
aos pressupostos de constitucionalidade e de juridicidade. Sua técnica legislativa apenas peca quando
menciona, expressamente, o caput e os §§ 1Q, 22 e 32
do art. 607 do Código de Processo Penal, o que seria
desnecessário.
No que tange ao mérito, são louváveis as presentes iniciativas legislativas.
A figura do "protesto por novo júri" não se sustenta mais em nossos dias, sendo apenas um favor legai em benefício da defesa, a protelar o desfecho do
feito criminal levado ao julgamento popular.
Somando-se aos comentários oportunamente
trazidos pelo Autor, da lavra do Prof. Fernando da
Costa Tourinho, encontra-se a lição do não menos
eminente Júlio Fabbrini Mirabete (no seu Processo
Penal, art. Atlas, 1992, p. 631):
"Regulam os artigos 607 e 608 do CPP
o protesto por novo júri, recurso que é um
simples pedido de reexame do julgamento do
tribunal popular diante d~ aplicação .de pena
de reclusão igualou superior a vinte anos. O
principal fundamento apresentado para a
existência de tal recurso era o de possibilitar
sem formalidades o reexame da causa quando aplicadas as penas de morte ou de prisão
perpétua face a gravidade de tais sanções.
Hoje, diante da abolição de tais sanções, com
a única exceção da pena de morte para os
crimes militares em tempo de guerra, há várias criticas por manter-se tal espécie de recurso, que revelaria, inclusive, a diminuta crença "
no julgamento efetuado pelo tribunal popular:" .
Destarte, entendo que o recurso de apelação, /
previsto pelo art. 593 do Código, atende ao principio '.
constitucional do duplo grau de jurisdição, mesmo
porque prevê o inciso 11I, letra c, do mesmo art. 593,
como um dos casos em que cabe apelação das deci-
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sões do Tribunal do Júri, a alegação de ter havido erro
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
(ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da meE JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
dida de segurança.
•
O voto, assim, é pela constitucionalidade, juridiSUMARIO
cidade, adequada técnica legislativa e, no mérito,
- termo de recebimento de .emendas
pela aprovação do PL nº427/99, e pela constituciona- parecer vencedor
lidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no
_ parecer da Comissão
mérito, pela aprovação do PL nº2325/2000, ambos na
forma do Substitutivo apresentado em anexo.
.- voto em separado

Sala da Comissão, 21 de março de 2000.- Deputado André Benassi, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

SUBSTITUTIVO DO RELATOR
AO PL Nº 427, DE 1999 E AO PL Nº 2325 DE 2000

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Revoga os arts. 607 e 608 do Código
de Processo Penal, relativos ao protesto
por novo júri.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Revogam-se os arts. 607 e 608 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de março 2000. - Deputado André Benassi, Relator.
'

º

PROJETO DE LEI Nº 488199
Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1º, I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para recebimento de emendas a partir de 2-5-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PARECER VENCEDOR

PROJETO DE LEI N!! 427/99

O PL nº 488/99 foi objeto de apreciação por
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Nos termos do art. 119, caput, 11 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1º, I, da Resolução nE 10/91, o Senhor Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões, prazo para apresentação de
emendas a partir de 19-8-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
substitutivo.
Sala da Comissão, 25 de agosto de 1999. - Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

*PROJETO DE LEI Nº 488-A, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Dá ao revelo direito de ser intimado
pessoalmente da sentença e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição (relator: Dep. José Roberto Batocchio).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redáção- art. 24,11)
• Projeto inicial publicado no DCD de 4-5-99

Naquela ocasião, o douto Relator, Deputado
Nelson Otoch, entendeu ser o PL constitucional, jurídico e redigido conforme a boa técnica legislativa,
votando, no mérito, por sua aprovação. .
Não logrando o parecer aprovação como proposto, fui designado relator dó Parecer vencedor,
parecendo-nos oportunas as seguintes observações
quanto ao mérito, originadas de discussão efetivada
no Plenário desta CCJR.
Um dos efeitos da revelia é a não obrigatoriedade da intimação ao revel. A modificação proposta no PL, dispondo ao contrário, desvirtua a essência desse instituto, sendo, no nosso entender,
inadequada.
Concordamo.s com o voto favorável do primitivo Relator, no qOê se refere à constitucionalidade, à ju~idicidadee' à téchica legislativa, votando,
entretanto, pela rejeição da Proposta, quanto ao
mérito.
Sala da Comissão, "à de novembro de 2000.:'"
Deputado José Roberto Batochio, Relator. -'
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111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei nll 488/99, nos termos do parecer do
Deputado José Roberto Batochio, designado Relator do vencedor. O parecer do Deputado Nelson
Otoch passou a constituir voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira. Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado,
Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas,
Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza,
José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja,
José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury,
Max Rosenmann, Cláudio Cajado, Jairo Carneiro,
Professor Luizinho, Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Voto em Separado'
O PL nll 488 pretende introduzir parágrafo único
no art. 322 do Código de Processo Civil - Lei n!!
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - a fim de tomar obrigatória a intimação pessoal do revel, após a sentença.
Argumenta com a injustiça que pode ocorrer
pela não intimação mencionada; com a modificação
do PL poderia ele reparar decisão de 1li grau.

11- Voto
Nos termos da legislação vigente, art. 322 do
CPC, os prazos contra o revel correm independentemente de intimação, podendo ele intervir no processo em qualquer fase.
A medida proposta introduz um parâmetro a
mais de garantia de cumprimento do Direito, merecendo o PL nosso apoio.
Constitucionalmente não há reparo a ser feito:
foram observadas as disposições dos artigos 22, I,
e 61, relativos à competência para legislar ou para
iniciar o processo legislativo. Não afronta o PL Princípios Gerais de Direito, não se maculando de injuridicidade.
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Reparos devem ser feitos na técnica legislativa, eis que a matéria que deveria constar da ementa
encontra-se na posição que lhe é própria e também
no artigo 12 ; além do mais, deve ser cancelada a
clausula de revogação genérica, nos termos da Lei
Complementar nº 95/98.
Diante de todo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade boa técnica legislativa, na
forma do Substitutivo, pelo Projeto de Lei n!!
488/1999, e, no mérito por sua aprovação.
Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Deputado Nelson Otoch.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N2 488, DE 1999
Introduz parágrafo único no artigo
322 do Código de Processo Civil - Lei nll
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - tornando obrigatória a citação do revel após
prolação da sentença.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 O artigo 322 da Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa a vigorar com um parágrafo único, com a seguinte redação:

º

..
Art. 322
Parágrafo único. O revel será intimado
pessoalmente da sentença; encontrando-se em lugar desconhecido, incerto ou
inacessível, a notificação far-se-á por editai, na forma do artigo 231 e seguintes do
Código do Processo Civil - Lei n2 5.869, de
11 de janeiro de 1973.
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Deputado Nelson Otoch.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NR 488199
Nos termos do art. 119, caput, e inciso 11 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 12 , I, da Resolução nll 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para recebimento de emendas a partir de 9-6-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao substitutivo
Sala da Comissão, 9 de junho de 2000. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
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*PROJETO DE LEI Ni 646-C, DE 1999
(Do Sr. lédio Rosa)
Altera o art. 320 da Lei nlI 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código
de TrAnsito Brasileiro; tendo pareceres: da
Comissão de Viação e Transportes, pela

aprovaçio deste e do de nli 1.035J99.~
sado, com aubetitutivo, e pela rejeiçIo do
de nli 84CW9, apensado (relator: Dep. Romeu Queiroz)j da Comissão de Finanças e
Tributação, pela não implicação deste e do
PL nt 840199, apensado, com aumento ou
dimlnuiçlo da receita ou da despesa públi-

cas, nIo cabendo pronunciamento quanto
à adeqlJ89lo financeira e orçamentária dos
mesmos, pela adequação financeira e orçamentária do de nV 1.035199, apensado, e
do subetftutlvo da Comissão de Viaçio e
Transpor1as a, no mérito, pela rejeição do
de nV 8401'89, apensado, e pela aprovação
deste e do de ni 1.035199, apensado, na
fonna do substitutivo da Comissão de Viação e TI"8flIlPOI18S (relator: Dep. José Mllitão); e da Comitldo de ConstItuição e Justiça e de Redaç6o, pela constitucionalidade,

juridicidade • técnica legislativa deste, dos
de nlla 84OI'Q9 e 1.035J99, apensados, e do
substitutivo da Comis8i0 de VIaçio e
T~ (relator: Cep. Osmar 8erragIio).
(As Corrissões de VJaÇão e Transportes;
de Rnanças e Tributação (mérito); e de C0nstituição e Justiça e de Redação (art. 54) - alt 24, 11)
.. Projeto inicJ8J publicado no DCO de 11-5·99
- Projetos apensados: PL 640/99 (OCO de
24-6-99) e PL 1.035/9 9 (OCO de 10-6-99)

- Pareceres d8s con Iissões de VJaÇão e Transportes
e de Finanças e TrbJIação publicados no OCO de 15-6-00
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAo
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI Ni 646-A/99
Nos termos rio l:lrt. 119, caput, e inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
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nll

pelo art. 1Q, I, da Resolução
10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para recebimenta de emendas a partir de 1,1-8-00, por cinco 5esSÕ8S. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto e aos seu~ apensados.
Sala_ da COI'!1is.são, 22 de agosto de 2000. - Sérgio Sampaio Contrelras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado lédio Rosa, visa a alterar, o art. 320 da Lei n!!
9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro", para permitir que a receita
arrecadada com a cobrança de multas de trânsito
seja aplicada na delimitação de ciclofaixas e na construção de ciclovias, além de sua destinação atual,
qual seja, sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
O Autor argumenta que, apesar de a bicicleta
estar sendo utilizada cada vez mais na locomoção da
população, poucos investimentos têm sido feitos com
vistas à segurança dos ciclistas em seus deslocamentos no tráfego urbano, acabando estes por concorrer com os veículos automotores no mesmo espaço de circulação.
Foram apensados ao projeto principal dois outros, a saber:
a) Projeto de Lei n!! 840, de 1999, de
autoria do Deputado Paulo José Gouvêa,
para acrescentar § 2!! ao art. 320 da Lei n2
9.503, de 1997, de modo a estabelecer que
o percentual de vinte e cinco por cento do
valor das multas de trânsito arrecadadas pelos estados no âmbito de sua circunscrição
será repassado aos municípios onde ocorreu a infração, para o custeio de despesas
decorrentes do tratamento de vítimas de
acidentes de trânsito; e
b) o Projeto de Lei n2 1.035, de 1999,
de iniciativa do Deputado Chiquinho Feitosa, que altera o art. 320 do mesmo Código,
para dispor sobre: 1) a obrigatoriedade de
os órgãos responsáveis pela arrecadação
de multas de trânsito publicar, mensalmente, em pelo menos um jornal de grande circulação em cada Estado e no Distrito Federal, o total dos recursos auferidos no mês
anterior (§ 12 ); 2) a elevação do percentual
correspondente ao depósito mensal para o
fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito, de cinco para
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trinta e cinco por cento do valor das multas
de trânsito (§ 22); e 3) a destinação da metade do valor assim depositado para utilização obrigatória com o financiamento de programas de edu~~o para o. trânsit~ em escolas da rede publica de ensino (§ 3-).

a matéria e à iniciativa das leis, a teor dos arts. 22, inciso XI, 23, inciso XII, 48, caput, e 61, caput, da
Constituição Federal.
A técnica legislativa não merece reparos.
Isto posto o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n2646,

-Os Autores- dos -projetos -apensactos-justificam
suas iniciativas alegando a necessidade de a legislação prever recursos oniundos da aplicação de
multas para o custeio das despesas com o tratamento de vítimas de acidentes de trânsito, responsáveis por grande parte dos atendimentos da rede
pública de saúde, bem como a necessidade de previsão explícita de recursos para financiamento de
programas de educação de trânsito, sobretudo dirigidos a crianças.
A Comissão de Viação e Transportes pronunciou-se, unanimemente, pela rejeição do Projeto de Lei
nº 840, de 1999, e pela aprovação do Projeto de Lei nº
646, de 1999, e do Projeto de Lei nº 1.035, de 1999,
na forma do Substitutivo ali adotado. Este fixa em vinte por cento do valor das multas de trânsito arrecadadas mensalmente o percentual a ser depositado na
conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação
de Trânsito - FUNSET.
A Comissão de Finanças e Tributação, por sua
vez, manifestou-se pela adequação orçamentária e financeira do Substitutivo aprovado na Comissão de
Viação e Transportes, e do Projeto de Lei n2 1.035, de
1999; pela não implicação do Projeto de Lei nº 840, de
1999, e do PL nº 646, de 1999, em aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, não cabendo pronunciamento quanto à adequação orçamentária e financeira. No mérito, votou pela rejeição do Projeto de Lei n2 84O, de 1999, e pela aprovação do Projeto de Lei nll 646, de 1999, e do Projeto de Lei nll
1.035, de 1999, na forma do Substitutivo adotado pela
Comissão de Viação e Transportes.
Esgotado o prazo regimental, não foi apresentada qualquer emenda aos projetos nesta Comissão.
É o relatório.

-de 1999, do Projeto de Lei nº 840, de 1999, do Projeto
deLeinº1.035,de1999,bemcornodoSubstitutivoadotado pela Comissão de Viação e Transportes.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2000. _
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

11 - Voto do Relator
De acordo com o art. 32, inciso 11I, alínea a, do
Regimento Interno, compete a esta, Comissão pronunciar-se sobre a proposição quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidad~ e t~nica legislativa.
Analisando-a à luz -,do ,ordenamento jurídico-constitucional em vigor, rt;lão vislumbramos empecilho insuperável à sua norm~j t,,ª~itação.
Foram observados 0$ requisitos essenciais pertinentes à competência da União para Legislar sobre

11I- Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 646-AI99, dos de n2s
840/99 e 1.035/99, apensados, e do Substitutivo da
Comissão de Viação e Transportes, nos termos do parecer do Relator, Deputado Osmar Serraglio.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho, Presidente; lédio Rosa,
Vice-Presidente; André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann, Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho, Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma
Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000.Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE LEI N 2 662-B, DE 1999
(Do Sr. Luís Eduardo)

Toma obrigatória a instalação de
postos de atendimento médico de urgênci~ ao longo das rodovias federais e dá
otmas providências; tendo pareceres: da
Comissão de Viáção e Transportes, pela
aprovação deste e do de n2 1.393199,
apensado, com substitutivo (Relator: Deputado ígor Avelino); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela inconstitucionalidade deste, do de
n2 1.393199, apensado, e do substitutivo
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da Coml88l0 de Viação e Transporte.
(Relator: Deputado Vicente Arruda).
(Às Comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - Art. 24, 11 )
·Projeto iniciaI publlcsdo no DCO de 11-5-99

SUMÁRIO

I - Projeto Apensado sem Publicação No OCO:
PL nll 1.393/99
11 - Parecer da Comissão de Viação e Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- Substitutivo oferecido pelo Relator
- termo de recebimento de emendas ao Substitutivo
- parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão
111 - Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
PROJETO DE LEI NS! 1.393, DE 1999
(Do Sr. Dr. Hélio)
Toma obrigatória a implantaçio de
Atendimento de Primeiros Socorros nas
rodovias federais e estaduais.
(Apense-se ao Projeto de Lei nll 662,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Fica obrigatória a implantação, ao longo
das rodovias federais e estaduais, de Atendimento de
Primeiros Socorros às vftirnas de acidentes rodoviários.
Parágrafo único. O Atendimento de Primeiros
Socorros será fixo ou móvel, conforme as caracterfsticas das rodovias e suas densidades de tráfego.
Art. 2l! O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de sessenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 3!l Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

º

Justificação
Tem sido crescente a ocorrência de acidentes
nas rodovias brasileiras, com grande número de vftimas e prejuízos materiais, causados por fatores os
mais diversos.
A gravidade dos acidentes é muito variável.
Contudo, não se deve confiar nas aparências, pois os
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efeitos causados nas vítimas podem ser mais sérios
do que se imagina.
Muitas vezes a falta de um atendimento adequado, nos primeiros momentos após o acidente, pode
causar lesões irreversíveis.
Além disso, é imprescindível a assistência ambulatorial, de emergência, para o salvamento de alguns tipos de acidentados.
Nossas estradas federais são totalmente desaparelhadas com relação à prestação de serviços médicos tão necessários aos que nelas se acidentam. A
morte de muitas pessoas tem ocorrido, infelizmente,
por falta de socorro méOico.
Este projeto de lei visa atender aos viajantes
com o conforto do serviço médico básico, em caso
de acidentes, e também evitar que se eleve, em
nossas rodovias, o número de mortes ou invalidez,
os quais trarão, em última instância, grandes prejuízos para o País.
A população flutuante presente durante as 24
horas nas rodovias brasileiras está sujeita à toda sorte de urgências e emergências médicas. Representam muitas vezes uma população equivalente a uma
cidade de médio ou grande porte do País.
A responsabilidade pelas garantias de vida proposta pela Lei SUS, se remete também aos "moradores" temporários das rodovias. A privatização das mesmas não nos desobriga a cumprir os dispositivos legais
relativos à cobertura assistencial de urgências e emergências nas rodovias federais e estaduais, existindo,
inclusive, o risco do não cumprimento desta cobertura
quando incluída com pré-requisito nas privatizações e
passíveis da abolição de tais serviços.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1999. - Deputado Dr. Hélio, PDT/SP.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NS! 662199
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 1-6-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 10 de junho de 1999. - Ruy
Omar Prudêncio da SlIva,Secretário.

I - Relatório
O projeto em apreciação do nobre Deputado
Luis Eduardo, pretende tornar obrigatória a instala-
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ção de postos de atendime~to médico de urgência,
em rodovias federais, sob a administração direta ou
indireta do poder público.
Em sua justificativa, ele diz que é alarmante o
aumento do índice de. mortes, inválidos, mutilados e
tetraplégicos, por acidentes automobilísticos no País,
sendo que várias dessas mortes poderiam ser evitadas, se tivessem um atendimento médico de urgência
adequado nas estradas brasileiras.
Propõe ainda o nobre colega que se instale postos de atendimento médico de urgência a cada 100
(cem) quilômetros.
Em apenso encontra-se o PL n2 1.393 de 1999
do ilustre Depur~do Dr. Hélio. Este projeto tem idênti~
co teor do principal, diferenciando-se na abrangência,
pois não fixa o tipo de postos de atendimentos, podendo ser fixo ou móvel, dependendo das características das rodovias e suas densidades de tráfego.
No decorrer do 'prazo regimental,. nesta comissão, não foram apresentadas emendas ao projeto.
Cumpre-nos, agora, por designação do presi, dente desta comissão, a elaboração do parecer.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
- ,.
,
'
Os proJe~os ~presentad~s ~ao Indiscutivelmente
op~rtunos, ~OIS vem pa~a cOrrigir uma f~lha que custa
a Vida d~ ml~h~res : m~lh~res de braslletros. Mas ~s
duas proposlçoes sao limitadas. A do' Deputado
'
f d . JLUIS
Ed uardo cont empIa apenas as ro doVlas e erals. a a
Deputado D~. Hélio caminha na direção certa, mas
para antes do fim do caminho, pois além das rodovias
federais ele incluiu as estaduais.
' d't
. I t - d t d'
t'
Acre loque a Imp an açao e a en Imen o medico de primeiros socorros dever ser em rodovias federais, estaduais e municipais, pois acidentes ocorrem em todas as rodovias e se queremos fazer uma
lei justa temos que combater o problema como um
todo, sendo impróprio escolher tipos de rodovias a serem beneficiadas.
Outros problemas surgirão dessas nossas intenções. A partir de que distância ficariam os atendimentos médicos de primeiros socorros? Eles seriam
fixos ou móveis? É viável sua implantação devido aos

custos? Quem arcará com os custos?
Penso que não é conveniente nos fixarmos a
distância, nem o tipo de posto, pois isso depende de
estudo técnico meticuloso, que leve em consideração
as condições das rodovias e o seu volume de trânsito,
que podem ser perfeitamente feitos pelo Ministério
dos Transpc;>rtes, uma vez que e sua atribuição desenvolver àções nacionais nesse setor.
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Quanto a delicada questão dos custos, ficaria
também o Poder Executivo, através do Ministério dos
Transportes, incumbido pela regulamentação junto
aos responsáveis pela implantação dos mesmos,
sendo que existem rodovias que pertencem a União,
Estados, Municípios e á iniciativa privada.
O que não pode existir são justificativas para que
esta lei que estamos elaborando fique apenas no papel
Os problemas existem. Nós somos legisladores
eleitos pelo povo e temos de ser sensíveis com suas
reivindicações e suas dificuldades do cotidiano.
Isto posto, proponho um terceiro projeto de lei
que é a fusão dos dois, com a complementação do que
ficou omisso, sem tirar a origi~alidade da iniciav~ ?OS
nobres colegas Deputados LUI~ Eduardo e Dr. Helio,
Darei parecer conforme determina o art. 142, inciso 11, do Regimento da Câmara dos Deputados.
Pelo exposto, manifesto-me pela Aprovação do
Pr~jeto de Lei nº 662, de 1999, nos termos do SubstitutlVO apresentado em anexo.
•Sala da Comissão, ? de 1999. - Deputado Igor
Avelmo, Relator.
SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Dá nova redação ao Projeto de Lei
n2• 662, de 1999, que torna obrigatória a
instalação de postos de atendimento médica de urgência ao longo das rodovias
federais e dá outras providências.
O:Cong resso N'
aCionaI decret·
a.
O"

."

-

•

•~rt. 1- Fica ~b~ga!on~ ~ Implanta~o de atendln:?~to médICO de urgen,cla as vltl~as de aCI?entes r~ov~ano
ao longo das rodOVias federaiS, estaduaiS e mUniCipaIS.
Paragrafo único. O atendimento médico de ur~.
.,'
, ,
gencla sera fl~o ou movei, c~nforme as caractenstlcas das rodOVias e suas denSidades de trafego.
Art. 2º O Poder Executivo, através do Ministério
dos Transportes, baixará normas disciplinando a viabilização desse serviço no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua publicação.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1999,Deputado Igor Avelino, Rl?lator.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N2 662199
(Apensado o PL nº 1.393/99)
Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
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determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao substitutivo oferecido pelo Relator, a partir de 11-11-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 1999.Deputado Marcelo Teixeira, Presidente.
_
COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA
E DE REDAÇAO

Sala das Comissões, 19 de novembro de 1999.
- Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto de Lei nll 662/99 e o de
nll 1.393/99, apensado, nos termos do parecer do Relator, Deputado ígor Avelino.
Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Marcelo Teixeira , Presidente; Chico da Princesa,
Vice-Presidente; Aracely de Paula, Eliseu Resende,
ígor Avelino, Ildefonço Cordeiro, Lael Varella, Domiciano Cabral, Edinho Araújo, Glycon Terra Pinto, João
Henrique, Aloízio Santos, Neuton Lima, Romeu Queiroz, Carlos Santana, Luiz Sérgio, Philemon Rodrigues, Teima de Souza, Wellington Dias, João Tota,
José Chaves, Duilio Pisaneschí, Wanderley Martins,
Pedro Chaves, José Borba, Almerinda de Carvalho,
Carlos Dunga, Gessivaldo Isaías, Jorge Costa, Coronel Garcia, Dr. Heleno e Ricarte de Freitas.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 1999. Deputado Marcelo Teixeira, Presidente.
PROJETO DE LEI N" 662-A, DE 1999
(Apenso o PL nl! 1.393/99)
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
Torna obrigatória a instalação de
postos de atendimento médico de urgência ao longo das rodovias federais e dá
outras providlncias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ll Fica obrigatória a implantação de atendimento médico de urgência às vítimas de acidentes rodoviários ao longo das rodovias federais, estaduais e
municipais.
Parágrafo Único. O atendimento médico de urgência será fixo ou móvel, conforme as características das rodovias e suas densidades de tráfego.
Art. 2 11 • O Poder Executivo, através do Ministério
dos Transportes, baixará normas disciplinando a viabilização desse serviço no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua publicação.
Art. 3 11 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N"662-AI99
Nos termos do art. 119, caput e inciso I ,do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 12 ,1, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 2-5-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas ao
projeto e seu apensado.
Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Sérgio
Sampaio Contrelras de Almeida, Secretário.
I - Relatório
Pelo projeto ora em exame as rodovias federais,
sob administração direta ou indireta do Poder Público
ficam obrigadas a ter, a cada 100 km de percurso, um
posto de atendimento médico de urgência destinado
a atender seus usuários.
Ao Projeto de Lei n1l 662, de 1996, apensou-se o
Projeto de Lei nll 1.393, de 1999, de autoria do Deputado Dr. Hélio, que trata da mesma matéria.
A análise dessas duas proposições mostra-nos
que não há grandes diferenças entre uma e outra.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou o
Projeto de Lei nl!662, de 1999 e o que a ele se apensou,
o Projeto de Lei nll 1.393, de 1999, na forma do substitutivo apresentado pelo Relator, o Deputado ígor Avelino.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, segundo o que dispõe a alínea a do inciso 32
da Constituição Federal, examinar os projetos quanto à
constitucionalidade, à juridicidade e à técnica legislativa.
O exame das proposições aqui citadas revela-nos
que elas importam nova atribuição ao Ministério dos
Transportes, que se encarregaria de implantar o socorro
médico ao longo das rodovias federais. Ora, esse fato
mostra que tais proposições atropelam, de maneira palmar, as alíneas a e e do inciso 11 do § 1 do art. 61 da
Constituição Federal. A primeira dispõe ser da iniciativa
privativa do Presidente da República as leis que criem
cargos, funções ou empregos públicos; a segunda diz
ser da iniciativa do Chefe de Estado as leis que importem criação, estruturação e atribuições de ministérios.

º
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Ora, é patente que o presente projeto de lei ,se
(Às Comissões de Seguridade Social e
aprovado, implicará novas atribuições ao Ministério
Família; e .de C<?nstituição e Justiça e de
dos Transportes e, mui provavelmente, levará a criaRedação (art. 54) - Art. 24,1I}
ção de novas funções ou cargos. Padece, portanto, a
"'Projeto inicial publicado no DCDde 11-5-99
proposição de vício de iniciativa, que é insanável.
SUMÁRIO
Sendo a inconstitucionalidade tão flagrante,
PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
este Relator se dispensa do exame da juridicidade e
SOCIAL E FAMíLIA
da técnica legislativa.
- termo de recebimento de emendas
Outubro de 2000

Ante o exposto, voto pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei nº662, de 1999, do Projeto de Lei nº
1.393, de 1999, e do Substitutivo aprovado na Comissão de Viação e Transportes.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2000. - Deputado Vicente Arruda, Relator.
111_ Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei
nll 662-A/99, do de nº 1.393/99, apensado, e do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes, nos termos do parecer do Relator, Deputado Vicente Arruda.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho, Presidente; lédio Rosa, VicePresidente; André Benassi, Edir Oliveira, Fernando
Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Vicente Amida, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno,
Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro,e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000, Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE lEI NR 667-B, DE 1999
(Do Sr. Dr. Hélio)
Dispõe sobre a assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde; tendo pareceres: da Comissão de seguridade Social e FamOia, pela aprovação, com emen·
'das (Relator: Deputado 'Eduardo Barbosa); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela consti~ucionalida·
de, juridicidade e técnica legislativa deste,
com emenda, e das emendas da Comissão de Seguridade Social e Família (Relator: Deputado Fernando Coruja).

-

parecer do Relator
emendas oferecidas pelo Relator (2)
complementação de voto
emenda oferecida pelo Relator
parecer da Comissão
emendas adotadas pela Comissão (2)

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
-

termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
emenda oferecida pelo Relator
parecer da Comissão
emenda adotada pela Comissão

-coMISSÃO-DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE lEI NR 667199
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 17 de junho de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 24 de junho de 1999. - Eloizio Neves Guimarães, Secretário.
I - Relatório
O p( pretende inserir no âmbito do SUS a modalidade "assistência de atendimento e internação
domiciliares", por meio de equipes multiprofissionais
e interdisciplinares.
Atribui aos Conselhos Municipais de Saúde a
responsabilidade pela implementação das ações
correspondentes, inclusive alocação de recursos,
avaliação e controle do programa.
No caso, a regulamentação caberá ao Ministério da Saúde que incluirá as ações nas tabelas de
remuneração do SUS. Não foram apresentadas
emendas.
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11 -

Votei do Relator

De mérito indiscutível, a lei, aprovada, trará
numerosos benefícios, desde os de ordem econômica até os humanitários, resgatando a dignidade do
atendimento e o respeito ao paciente, que não terá
que se afastar do eonvívio da família.
Ademais, a Lei virá ao encontro oportuno de implementação, no País, das Ações do Programa de Sa·
úde da Família.JJQitumu:lesenvelvimento-peto" MiniStro
dá Sáúde e com grande aceitação pela população.
Entretanto entendemos que o PL não fez menção às condições para que aconteça o atendimento
e a internação domiciliares, por isto oferecemos
emenda ao mesmo condicionando a modalidade à
indicação médica e a expressa concordância do paciente e de sua família.
Assim posto, somos enfaticamente favoráveis à
aprovação do PL, com as emendas anexas.
É o voto.
Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1999. Deputado Eduardo Barbosa, Relator.

EMENDA
Acrescente ao art. 1!l do projeto o seguinte § 31!:

§ 3!l O atendimento e a internação domiciliares s6 poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1999. Deputado Eduardo Barbosa, Relator.

EMENDA
Altere-se o caput do art. 21! conforme abaixo:
Art. 2!l Cabe aos Conselhos Municipais de Saúde aprovar o custeio do atendimento e da internação
domiciliares, de forma a garantir os equipamentos e
materiais necessários à sua realização, bem como a
avaliação e o controle das respectivas atividades.
Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1999. Deputado Eduardo Barbosa, Relator.

Outubro de 2000

Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. - Deputado Eduardo Barbosa, Relator.

EMENDA
Suprima-se o art. 2º do Projeto.
Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. - Deputado Eduardo Barbosa, Relator.

111 - Parecer
da Comissão.
,
-;;;;
A Comissão de Seguridade Sócial e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nl! 667/99, com 2 (duas)
emendas, nos termos do parecer do Relator, Deputado Eduardo Barbosa, com complementação de voto.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Giglio Vice-Presidente; Agnelo Queiroz, Almerinda de Carvalho, Antônio Joaquim Araújo, Antônio Palocci, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita
Pinheiro, Darcisio Perondi, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler Morais,
Glycon Terra Pinto, Henrique Fontana, João Fassarella, Jorge Costa, Lfdia Quinan, Lúcia Vânia, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Saraiva Felipe, Saulo Pedrosa, Serafim Venzon e Sérgio Carvalho.
Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. - Deputado Cleuber Carneiro, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N2 1
Acrescente-se ao art. 11! do Projeto o seguinte § 3l!:
§ 32 O atendimento e a internação poderão ser
realizados por indicação médica, concordância do pa..
ciente e de sua família.
Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. - Depu..
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N2 2
Suprima-se o art. 21! do Projeto.
Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. - Deputado Cleuber Carneiro, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

E DE REDAÇÃO

Em face da discussão havida na Reunião Ordinária da Comissão da Seguridade Social e Família, realizada hoje, acato a sugestão proposta pelo Plenário, durante a discussão da matéria, e retiro a Emenda de minha autoria que pretendia modificar o caput do art. ZO
do Projeto, e apreaento uma nova Emenda, em anexo,
para suprimir o art.20 do Projeto de Lei nSl 667, de 1999.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NR 667·A199
Nos termos do art. 119, caput, e inciso I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 11!, I, da Resolução nl! 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na
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Ordem do Dia das Comissões - de prazo para recebimento de emendas a partir de 23-6-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 30 de junho de 2000. - Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
_~
1- Relatório
O Projeto dé Lei em epígrafe, de autoria do ilustre Deputado Dr. Hélio, dispõe sobre o atendimento e
a internação domiciliares, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Segundo a proposição, a assistência domiciliar
será realizada por equipes interdisciplinares, atuando
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
Na justificação do Projeto, seu autor esclarece
que o País está passando por um processo de transição demográfica e epidemiológica, que altera a estru- .
tura etária da população, exigindo mudanças nas políticas de saúde e assistência social.
A proposição foi distribuída à Comissão de Seguridade Social e Família e a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
A Comissão de Seguridade Social e Família
aprovou, unanimemente, o Projeto, com duas emendas, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Eduardo Barbosa.
A Emenda nº 1 adita parágrafo ao art. 1Q da proposição, estabelecendo que o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
A Emenda nll 2 suprime o art. 22 do Projeto
que atribui aos Conselhos Municipais de Saúde a
responsabilidade pela implementação das ações
correspondentes, inclusive alocação de recursos,
avaliação e controle do programa.
Cabe a esta Comissão pronunciar-se quanto
aos aspectos constitucional, jurídico e de técnica legislativa da matéria, nos termos do art. 32, inciso 111,
alínea a, do Regimento Interno.
Aberto o prazo previsto no art. 119 da Lei
Interna, não foram apresentadas emendas nesta
Comissão.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
. Analisando o Projeto sob o aspecto da constitucionalidade formal, verifico que a proposição observa
os preceitos constitucionais relativos à competência
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legislativa concorrente e às atribuições do Congresso
Nacional, ressalvado o seu art. 32 , que confere atribuição ao Ministério da Saúde, iniciativa legislativa essa
que cabe privativamente ao Presidente da República,
conforme se depreende do disposto no art. 61, § 12 , 11,
e, da Constituição Federal.
Por esse motivo, ofereço, em anexo, emenda
que visa a suprimir o aludido art. 39 do Projeto.
Quanto à juridicidade, nada há a obstar a tramitação do Projeto, eis que não ofende qualquer norma
ou princípio consagrado por nosso ordenamento jurídico.
A técnica legislativa não merece reparos, estando em conformidade com as determinações da Lei
Complementar n!l 95, de 1998, que dispõe sobre a
elaboração das leis.
As Emendas n2 s 1 e 2 adotadas pela Qomissão de Seguridade Social e Família não ofendem
qualquer princípio constitucional ou jurídico, estando lavradas de acordo com a boa técnica legislativa.
Pelas razões precedentes, manifesto meu vqto
no sentido da:
a) constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das Emendas n!ls 1 e 2 da Comissão de
Seguridade Social e Família;
b) constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n2 667, de 1999, com a
emenda saneadora de inconstitucionalidade ora
apresentada.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2000. _
Deputado Fernando Coruja, Relator.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art. 32 do Projeto, renumerando-se os demais artigos.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2000.Deputado Fernando Coruja, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, do Projeto de Lei
nº 667-Af99 e das Emendas da Comissão de Seguridade Social e Família, nos termos do parecer do Relator, Deputado Fernando Coruja.
.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
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Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genofno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDA ADOTADA - CCJR
Suprima-se o art. 4 2 do projeto, renumerando-se
os demais.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE LEI NIl1.181-B, DE 1999
(Da Sra. Ângela Guadagnin)

AIt8ra a lei nll 9.469, de 10 de Julho
de 1997, que regulamenta o disposto no
Inciso VI do 8rt. 42 da lei Complementar nR
73, de 10 de fevereiro de 1993; dl8p6e sobre a Intervenção da União nas caU888 em
que figurarem, como autores ou réus, entes da administração Indireta; regula 08
pagamentos devidos pela Fazenda Pública
em virtude de sentença Judiciária, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comlsaio de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovaçio (relator:
Dep. V8I18888 Grazzlotin); e da Comissão
de CorwtI1uIçio e Justiça e de Redação,
pela con8tItuclonalldade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação (relator: Dep. José Roberto Batochio).
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação - art. 24, 11)
li'

Projeto inicial publicado no DCO de 9-9-99

- Parecer ela ComIssão de Trabalho, de Administração e

serviço Público publicado no DCD de 25-5-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSnçA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

Outubro de 2000

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NIl1.181-A199
Nos termos do art. 119, caput, e inciso I do Regimento Interno da Câmara dos DelJutados, alterado
pelo art. 111, I, da Resolução nll 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para recebimento de emendas a partir de 11-8-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. - Sérgio Sampaio Contrelra8 de Almeida, Secretário.

1- Relatório
O Projeto em exame objetiva a afastar a contagem de prazo em dobro para recurso e em quádruplo
para contestação, em beneffcio de autarquias e fundações públicas, quando se tratar de causas de acidente do trabalho.
Ainda, nesses casos, o Projeto extingue o duplo
grau de jurisdição obrigatório.
Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, o Projeto mereceu parecer pela sua
aprovação.
Não foram apresentadas emendas nesta Comissão, competindo-nos o pronunciamento quanto à
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e
ao mérito do Projeto.
É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição em apreço atende aos pressupostos de constitucionalidade relativos à competência da
União (art. 22 da CF), ao processo legislativo (art. 59
da CF) e à legitimidade de iniciativa (art. 61 da CF).
Não há reparos a fazer quanto à juridicidade e à
técnica legislativa.
No mérito, a proposta é benéfica ao trabalhador
que se vê privado do seu sustento em face de acidente de trabalho sofrido, enquanto os processos se eternizam nos tribunais.
Como essa verba é de caráter alimentar, não
tem sentido conceder-se privilégio ao Poder Público,
com o sentido meramente procrastinatório da decisão, furtando-se o Estado de pagar um benefício justo e necessário ao trabalhador, que inclusive contribui
para isso.
O Projeto é de grande alcance social e merece
ser aprovado nos termos em que proposto.
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Meu voto é pela constitucionalidade, juridicida-
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- emendas adotadas pela Comissão (2)

de e boa técnic~ .Iegislativa do Proje:o de Lei nº
1.181/99 e, no meqto, pela sua aprov~çao.
Sala da Comissão, 12 de outubro de 2000. Deputado José Róberto Batochio, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇAO

111 - Parecer da Comissão

PROJETO- DE lEI N" 2.272-AI99

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

I

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reuniãq ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legi,slativa e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei nº 1.181-A/99, nos termos do parecer
do Relator, Deputado José Roberto Batochio.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
'Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE LEI N2 2.272-B, DE 1999
(Do Sr. Gervásio Silva)
Altera dispositivos da Lei n" 9.503,
de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, quanto ao licenciamento do veículo; tendo pareceres: da
Comissão de Viação e Transportes, pela
aprovação (relator: Dep. Mário Negromonte); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
emendas (relator: Dep. Inaldo Leitão).
(Às Comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11»
• Projeto inicial e parecer da Comissão de Viação e Transportes publicados no DCD de 29-6-00.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
emendas oferecidas'pelo Relator (2)
parecer da Comissão

Nos termos do art. '/19, caput, e inciso I do Regimento Interno da CâmB.ra dos Deputados, alterado
pelo art. 12, I, da Resolução n2 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para recebimento de emendas a partir de 16-8-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 23 de agosto de 2000. - Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
I - Relatório
Trata a espécie de Projeto de Lei, de autoria do
nobre Deputado Gervásio Silva, que visa a alterar a redação do art. 134 da Lei nll 9.503, de 23 de setembro de
1997 - Código de Trânsito Brasileiro, ampliando de trinta dias para sessenta dias o prazo de operacionalização
da transferência de propriedade de veículo.
Recebida a matéria nesta Comissão e procedida a abertura e divulgação na Ordem do Dia (RICO,
art. 119, caput, e inciso 1), não foram apresentadas
emendas ao projeto.
A esta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação compete o exame da constitucionalidade,
da juridicidade e da técnica legislativa utilizada na
proposição em foco (Regimento Interno, art. 32, inciso 111, alínea a).
O exame de mérito - que refoge a este Colegiadocoube à Comissão de Viação e Transportes, que aprovou unanimemente o presente projeto de lei, nos termos
do parecer do relator, Deputado Mário Negromonte.

É o relatório.
11 - Voto do Relator
A matéria sob análise está enumerada entre as
de competência legislativa privativa da União (Constituição Federal, art. 22, inciso XI), insere-se entre as
atribuições do Congresso Nacional (art. 48) e a iniciativa é legítima (art. 61).
Não se observa, na hipótese vertente, qualquer
vício de inconstitucionalidade e tampouco a ocorrência de conflito material entre o conteúdo da proposição e a ordem jurídica vigente.
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Quanto à técnica legislativa, evidencia-se dispensável o conteúdo do art. 12 do presente projeto
de lei, vez que reproduz basicamente o texto da
ementa.
De fato, a Lei Complementar n2 95, de 26 de fevereiro de 1998, estabelece a estruturação das leis
em três partes básicas:
I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe,
a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas;
11- parte normativa, compreendendo o texto das
normas de conteúdo substantivo relacionadas com a
matéria regulada;
111 - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às
disposições transitórias, se for o caso, a cláusula
de vigência e a cláusula de revogação, quando
couber.
Assim, é de bem salientar que a ementa está
relacionada com o objeto da lei, enquanto que a
parte normativa obriga as regras de conteúdo
substantivo.
Por outro lado, também merece reparo o texto
do art. 3º deste projeto. Nele, o autor prescreveu cláusula de revogação genérica - em ofensa ao art. 92 da
LC n2 95/98 - associada à cláusula de vigência.
Tais vícios, porém, serão saneados através das
respectivas emendas, em anexo.
Estando presentes, com efeito, os pressupostos constitucionais, jurídicos, regimentais e de técnica legislativa, voto pela aprovação do Projeto de
Lei n2 2.272, de 1999, com as emendas aqui apensadas.
Sala da CCJR, 28 de agosto de 2000. - Deputado Inaldo Leitão, Relator.
EMENDA SUPRESSIVA NR 1
É suprimido o art. 1Q do projeto, renumerando-se os demais artigos.
Sala da CCJR, 28 de agosto de 2000. - Deputado Inaldo Leitão, Relator.
EMENDA SUPRESSIVA Nll 2
É suorimida do art. 39 do projeto a expressão
"revogadas as disposições em contrário".
Sala da CCJR, 28 de agosto de 2000. - Deputado Inaldo leitão, Relator.

Outubro de 2000

11I- Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de Lei
n2 2.272-A199, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Inaldo Leitão.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio RosaVice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado,
Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas,
Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida,
Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury,
Max Rosenmann, Cláudio Cajado, Jairo Carneiro,
Professor Luizinho, Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDAS ADOTADAS - CCJR
Nl!1
Suprima-se o art. 12 do projeto, renumerando-se
os demais.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo cezar Coelho, Presidente.
EMENDAS ADOTADAS - CCJR
Nl!2
Suprima-se, do art. 32 do projeto a expressão
"revogadas as disposições em contrário".
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE LEI Nll 2.494-A, DE 2000
(Do Sr. Gilberto Kassab)
Acresce parágrafo à Lei n ll 8.935,
de 18 de novembro de 1994, dispondo
sobre o envio de informações acerca da
transferincla de veículos pelos serviços notariais; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela constitucionalidade, injurldicidade, falta de técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição (relator: Dep.
José Roberto Batochio).
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(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, 11)).
.. Projeto inicial publicado no DCD de 3-3-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
L

SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do'Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N2 2.494/00
Nos termos do art. 119, caput, e inciso I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1º, I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para recebimento de emendas a partir de 2-5-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
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É de discutível juridicidade, no entanto, o ob':
jeto deste Projeto. A matéria adentra em camp9
que contraria princípios da Lei n2 8.935/94 e t~m
bém do novo Código de Trânsito Brasileiro - Le,i 2

n

9.503/97.
A função do notário público é de garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos
atos jurídicos. Em qualquer sistema notarial, que
adota o sistema latino, refugiria das atribuições
dos notários tomar a medida que propõe este Pro'jeto.
O dever de vigilância deve ser observado p~19
proprietário do veículo a ser transferido, e não do no~
tário, cujas atribuições são específicas.
O próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece como dever do vendedor encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado a cópia autenticada
do comprovante de transferência de propriedade do
veículo automotor.
' .

O ilustre Deputado Gilberto Kassab, por sua
Proposta de Lei nº 2.494, de 2000, pretende alterar a
Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, com o intuito de obrigar os tabeliães a enviar aos órgãos de trânsito dós Estados ou do Distrito Federal cópia do comprovante de transferência de propriedade de veículo
automotor, no prazo de trinta dias.
Afirma que a sua "proposta pretende salvaguardar o vendedor, obrigando os cartórios a repassar, ao
órgão executivo de trânsito, a cópia do comprovante
de transferência da propriedade", que "essa obrigação apresenta vantagens de diminuir a inadimplência
motivada pela cobrança do IPVA ao antigo proprietário do veículo e apoiar a atualização do sistema Renavam".
Ao projeto, no prazo, não foram ~presentadas
emendas.
É o Relatório.

Subverter esta ordem é criar celeuma desnecessária entre órgãos de Poderes completamente diferentes (o Judiciário, a quem os cartórios acham-se
subordinados, e o Executivo, ao qual pertencem os
órgãos de trânsito).
'. '
A técnica legislativa também não está adequada.
No mérito, a Proposição não merece acolhida.
Como retrodito, o dever de enviar a cópia autêntica do
comprovante de transferência do veículo é do antigo
proprietário, como dispõe propriamente o art.' 134 do
Código de Trânsito Brasileiro. O disposto neste artigo
visa exclusivamente evitar as fraudes que costumam
ser aplicadas ao cidadão de bem e, muita vez, aos órgãos públicos.
A ninguém é escusado o dever de cumprir _a Lei
alegando que não a conhece, ainda mais em se tratando da lei de trânsito.
Já temos norma que disciplina eficazmente o
que pretende este Projeto (Iegem habemus), é totalmente despicienda a subversão dos deveres jurídic~s
neste expostos.
'
Voto, deste modo, pela constitucionalidade'do
Projeto de Lei nº 2.494, de 2000, mas também pela injuridicidade, inadequada técnica legislativa, e nq mérito pela rejeição.
.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2000. - Depl:ltado José Roberto Batochio, Relator.

11 - Voto do Relator

111 - Parecer da Comissão

A Proposição está dentre as de competência do
Parlamentar, não havendo, 'neste aspecto, vício de
natureza constitucional.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reuniã6 ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, injuridicida-

I - Relatório
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Outubro de 2000

de, falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nl! 2.494/00, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jose Roberto Batochio.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
M~rtins, Paulo Ma~alhães, Ricardo F~úza, José GenOlno,_~u~usto F!irJas, F~rnand~_CC?r~a.!.~os~ ~oberto Batochlo, Jos~ AntônI~ Almeida, BISpo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, LUIZ AntÔniO Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair
. _Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comlssao, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo cezar Coelho, Presidente.

am aqueles destinados ao Programa Nacional de AIimentação Escolar.
Justificam as Proposições os ilustres autores,
afirmando que a onda de falsificações de alimentos e
medicamentos que está minando a sociedade brasileira, e que foi notícia em toda a imprensa, está revoltando a população.
Que há uma ardilosa falsificação de alimentos
oferecidos aos nossos menores, através da merenda
escolar.
Esta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação deve pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito, sendo
a competência final do Plenário da Casa.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas
E' o Re Iat'orla.
,
,

*PROJETO DE LEI Nl! 2.825-A, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Quanto à iniciativa das leis, ambas as Proposições não apresentam vícios.
A técnica legislativa é boa, embora o PL nl!
2.997/2000 traga cláusula de revogação genérica,
contrariando a Lei Complementar nQ 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Quanto à juridicidade, cremos estar o Projeto de
Lei n9 2.825/2000 prejudicado em face da Lei nl!
9.677/98, que tornou hediondas as condutas tipificadas no Código Penal, e que são objeto do Projeto. Ou
seja, já existe lei que atende aos propósitos do ilustrado autor.
a Projeto de Lei n9 2.997/2000, por sua vez,
também não tem como atender ao pressuposto de juridicidade. A conduta típica da qual trata o Projeto não
existe em legislação alguma.
Não há o tipo penal de falsificar, corromper ou
adulterar produtos destinados ao atendimento do
Programa Nacional de Alimentação Escolar.
A Lei nQ 8.072190, em seu artigo 12, quando torna os crimes ali elencados como hediondos, reza especificamente que "São considerados hediondos os
seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei n2
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
consumados ou tentados.
Simplesmente inexiste a conduta que o ilustre
autor quer tomar hedionda no bojo do Código P.enal
ou de qualquer outra lei. Daí ser impossível tornar hedionda uma conduta casuística tal como a definida.
Portanto, é injurídico também este Projeto.
Apesar da injuridicidade dos Projetos, no mérito,
podemos invocar, se é que a tanto podemos chegar,
as mesmas razões que levaram o Presidente da Re-

Acrescenta o inciso VII ao art. 1g da
Lei n" 8.072, de 25 de julho de 1990, que
dispõe sobre os crimes hediondos; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação pela constitucionalidade, injuridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e do
de nSl 2.997/00, apensado (relator: Dep.
José Roberto Batochio).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
* Projeto iniciai publicado no OCO de 26-4-00
- Projeto apensado: PL nl! 2.997/00 (DCD de
20-5-00)
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUI9ÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇAO

I - Relatório
Os Projetos de Lei em epígrafe pretendem tornar hediondos os crimes de falsificação, adulteração
ou alteração de produtos destinados a fins alimenUcios, terapêuticos ou medicinais, tendo o PL nll 2.997,
de 2000, de autoria do nobre Deputado Ricardo Ferraço, especificado que os produtos alimentícios seri-

11 - Voto do Relator

Outubro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 18 51235

pública a vetar e o Congresso Nacional, na ocasião, a
não derrubar -º v~q, ao iDçisq VII-A que seria_élQ.!'es.çiQ
-do fi Lei -8.072/90 pela Lei nº 9.695/98, ou seja:
"O tipo penal previsto no art. 272 (do Código Penal), ao descrever as diversas condutas passíveis de
punição, contempla a adulteração de produtos alimentícios que p?ssa causar danos à saúde ou reduzir
o seu valor nutntlvo.
A última situação descrita - adulteração de produtos alimentícios com redução do valor nutri~ivo poderá ensejar que se considere crime hediondo
alta 'd
. , 'fi
t d

Vicente Almeida, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer,-Coriolaoo Sales. Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Ge~
noíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann, Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e
Djalma Paes'.
S I d C ' - 17 d utubro de 2000 _
a a a omlssao,
e o
.
DeputadoRona-ldo Cezar Coeltlo, Presidente.

nutritivo. A abertura textual do tipo penal sob análise
pode permitir sua aplicação com amplo grau de subjetividade e discrição. Tal fato já seria suficiente per si
para se não recomendar a sua inclusão no rol dos crimes considerados hediondos. É fácil ver, outrossim,
que uma análise acurada das conseqüências indica que, em muitos casos, tal qualificação acabará
por afrontar a idéia de razoabilidade ou de proporcionalidade positivada, entre nós, no art. 5º, inciso
L1V, da Constituição (princípio do devido processo
legal).
É certo, outrossim, que a qualificação de uma
dada Çlção ou omissão como crime hediondo não
pode·ser banalizada, sob pena de se retirar o significado específico que o constituinte e o legislador pretenderam conferir a esse especialíssimo mecanismo
institucional." (Mensagem nº 976 do Sr. Presidente
da República).
Diante do exposto, embora os nobres objetivos
dos autores, não há como aprovar ambos os Projetos.
Deste modo, voto pela constitucionalidade dos
Projetos de Lei nºs 2.825 e 2.997, de 2000, mas também pela sua injuridicidade e, no mérito, pela rejeição
de ambos.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000.Deputado José Roberto Batochio, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 353-A, DE 1999
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

n

~~~entí:~~~e~a~r~':a~:U~ã~a~ee~eue~~~;

111 - ,sarecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constnucionalidade, injuridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição dos Projetos de Lei
nlls 2.825/00 e 2.997/00, apensado, nos termos do parecer do Relator, Deputado José Roberto Batochio.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa
- Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,

MENSAGEM N2 1.128199
Aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação e Cultura liberdade a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Jaíba,
Estado de Minas Gerais; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, contra
os votos dos Deputados José Genoíno
e Professor Luizinho (relator: Dep. Jaime Martins).
(À Comissão de Constituição e Justiça'
e de Redação (art. 54».
SUMÁRIO
I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e d~
Redação:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 92, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
associação de Comunicação e Cultura Liberdade a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, na
localidade de Jaíba, Estado de Minas Gerais.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999. Deputado Robério Araújo, Presidente em exercício.
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MENSAGEM N1l1.128, DE 1999
(Do Poder Executivo)
Submete à apreciação do Congreaao
Nacional o ato constante da Portaria nll
92, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Auociaçio de Comunicação e Cultura Liberdade a executar, pelo prazo de três

somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Process~ Administrativo n" 53710.001439/98, que lhe deu
origem..
.
.
..
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, MInistro
de Estado das Comunicações.

anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Jafba, Estado de Minas Gerais.
{Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54»

PORTARIA N" 92, DE 30 DE JULHO DE 1999

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,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n2 92, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a Associação de Comunicação e Cultura
Liberdade a executar, no prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na localidade de Jaíba, Estado de Minas Gerais.
Brasflia, 19 do agosto de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.
Em n" 11 O/99-MC
Brasília, 30 de julho de 1999
Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n" 92, de 30 de julho de 1999, pela
qual autorizei a Associação de Comunicação e Cultura Liberdade a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Jaíba, Estado de Minas
Gerais.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pejo Decreto nl:l 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria n" 191, de 6 de agosto de 1998, que re~
gem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 32 do artigo 223 da Constituição Federal, o ato de autorização

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53710.001439/98, resolve:
Art. 12 Autorizar a Associação de Comunicação e Cultura Liberdade, com sede na Praça Nossa Senhora da Glória, nº 49, Centro, na cidade de
Jaíba, Estado de Minas Gerais, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3 2 A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 15º20'21 "s e longitude em 43º40'36"W, utilizando a freqüência de
87,9 MHz.
Art. 42 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º 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. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.272 - C. Civil
Em 19 de agosto de 1999
Senhor Primeiro - secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Copgresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 92, .de 30 de julho de
1999, que autoriza a Associação de Comunicação e
Cultura Liberdade a executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Jaíba, Estado de Minas Gerais.
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Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ ,DE 1999

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 12 do art. 223 da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso
Nacional, aéompanhado da Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o
ato que autoriza a Associação de Comunicação e
Cultura Liberdade a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem
direito de exclusividade, na localidade de Jafba,
Estado de Minas Gerais.
Atendendo ao disposto no § 3 2 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder legislativo para a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso 11, alrnea 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 n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em questão, a Associação de Comunicação e
Cultura Liberdade atendeu aos requisitos da legislação especffica e foi autorizada para execução do serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Jafba, Estado de Minas Gerais.
A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n2 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
O ato de outorga obedece aos princfpios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 19 de outubro de 1999. Deputado Corauci Sobrinho, Relator.

Aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação e Cultura Liberdade a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Jaíba, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li É aprovado o ato a que se refere a Portaria n2 92, de 30 de julho de 1999, que autoriza a Associação de Comunicação e Cultura Liberdade a executar serviço de radiodifusão comupitária, pelo prazo de
3 (três) anos, sem direito de exclusividade, na localidade de Jafba, Estado de Minas Gerais.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Deputado Corauci Sobrinho, Relator.

111- Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprowu, unanimemente, o parecer fawrável do Relator, Deputado Corauci Sobrinho, à Mensagem nlI1.128199, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os seguintes Deputados: Luiz
Piauhylino - Presidente, Nárcio Rodrigues e Robério
Araújo - Vice-Presidentes; Arolde de Oliveira, César
Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Santos Filho, Vic Pires Franco, Sérgio Barcellos, Medeiros, Alberto Goldman, Júlio Semeghini, Salvador Zimbaldi, Sampaio Dória, Romeu Queiroz, Átila
Lira, Rafael Guerra, Francistônio Pinto, Jorge Pinheiro,
José Priante, Marçal Filho, Marcelo Barbieri, Nelson Proença, Pinheiro Landim, Geovan Freitas, Ricardo Noronha, Antônio Joaquim Araújo, Yvonilton Gonçalves, Nelson Meurer, José Janene, Almeida de Jesus, Nelson Pellegrino, Padre Roque, Walter Pinheiro, Pedro Wilson, fris
Simões, Silas Câmara, Albérico Cordeiro, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Eurfpedes Miranda, Luiza Erundina, Bispo
Wanderval e Linceln Portella.
Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999. Deputado Robério Araújo, Presidente em exercíc,io.
COMISSÃO DE CONSTITUI,ÇÃO E JUSTiÇA "
EDEREDAÇAO
I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa, na forma regímer't&li.
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elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo n
353, de 1999, aprovando o ato que autoriza a Associação de Comunicação e Cultura Liberdade a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Jaíba, Estado de Minas Gerais, pelo prazo correspondente a três anos.
O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 11I do art. 32 do Regimento Interno.
\l
d R I
II - woto o e ator
Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2000. Deputado Jaime Martins, Relator.

11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados José Genoíno e Professor Luizinho, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nQ 353/99, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jaime Marfins.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerez, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000.
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Na 422-A, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tªcnologia,
Comunicação e Informática)

Outubro de 2000

modulada, com fins exclusivamente educativos, na localidade de Cataguases,
Estado de Minas Gerais; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça •
de Redação pela constitucionalidade, luridicidade e técnica legislativa, contra 08
votos dos Deputados José Genoíno e
Professor Luizinho (relator: Dep. Jaime
Martins).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)
.. Projeto inicisl publicado no DCD de 30-3-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO
I - Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa, na forma regimental, elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo nQ 422, de 2000, para aprovar o ato que outorga
permissão à Fundação Cultural Educacional Melodia Cataguases, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na localidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, pelo prazo correspondente a dez anos.
O processo foi encaminhado a esta Comissão
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 11I do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator
Por considerar que o projetQ em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.
Sala da Comissão 5 de outubro de 2000. Deputado Jaime Martins, Relator.

11I- Parecer da Comissão
MENSAGEM Ni 1.417199
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Educacional Melodia Cataguaa8a, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
Fabiana

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados José Genoíno e Professor Luizinho, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
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n2

422/00, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jaime Martins.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúzéll, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000.Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 426-A, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM N1I 214198
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à ABC Rádio e Televisão LIda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Barbacena,
Estado de Minas Gerais; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, jurldicidade e técnica legislativa, contra os votos dos Deputados
José Genoíno e Professor Luizinho
(relator: Dep. Jaime Martins).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»
* Projeto inicial publicado no OCO de 6-4-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDE REDAÇÃO
J

I - Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se refere a Portaria n2 547, de 29 de outubro de 1997, que re-
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nova, por dez anos, a partir de 18 de janeiro de 1995,
a permissão outorgada à ABC Rádio e Televisão
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais.
De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n!l 214/98 foi apreciada primeiramente, no
mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou parecer favorável.
É o relatório.
.JI - Voto do Relator
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em exame.
A proposição atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa
da União e às atribuições do Congresso Nacional,
nos termos dos artigos 49, XII, e 223 da nossa Lei
Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais, podemos constatar que o projeto em análise
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998.
I
~
\ "

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar sua tramitação nesta Casa, Ilhsso voto é no sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nll 426, de 2000.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2000. Deputado Jaime Martins, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados José Genoíno e Professor Luizinho, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

51240 Quarta-feira 18

nll

426/00, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jaime Martins.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Fr~itasJ Men~~s
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Saia da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Na 473-A, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM NlI 751198
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Dlfusora de Machado Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão 80nora em onda média,
na cidade de Machado, Estado de MIna8 Gerais; tendo parecer da Comlsslo
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridlcldade e técnica legislativa, contra os
votos dos Deputados José Genoíno e
Prof•••or Luizinho (relator: Dep. Jaime
Martins).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))
• Projeto inicIsI publicado no OCO de 18-5-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA

EDEREDAÇAo
I - Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa, na forma regimental,
elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo nll

Outubro de 2000

473, de 2000, aprovando o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de Machado Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 111
de maio de 1994, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Machado, Estado de Minas Gerais.
O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator
Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2000. Deputado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados José Genoíno e Professor Luizinho, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nll 473/00, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jaime Martins.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e. Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO
Nll 474-A, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N1l416198
Aprova o ato que renova 8 c0ncessão outorgada à Rádio Educacional e eultural de Uberiindia Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, 8 partir de 111 de
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maio de 1994, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Uberlãndia,
Estado de Minas Gerais; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, ~ontra os votos
dos. DeJnltados Josfl~e~~no~~!-ofessor
Luizinho (relator: ~p. Jaime Martins).
{À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)}
* Projeto inicial publicado no OCD de 18-5-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
. ,
SUMÁRIO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO
I - Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa, na forma regimental,
elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo nº
474, de 2000, aprovando o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Educacional e Cultural de
Uberlândia Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, sem direito de
exclusivid~de, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere aotemário do
inciso 111 do art. 32 do R~gimento Interno.
11 - Voto do Relator

•

Quarta-feira 18 51241

nº 474/00, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jaime Martins.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar SerragliO~rci-CCJelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da, Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PRÓJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne 476-A,
DE 2000
{Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
. Comunicação e Informática}
MENSAGEM Ne 1.106199
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Colonial FM L:tda~,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cida~e
de São João Del Rei, Estado de Minas
Gerais; tendo parecer da Comissão ~~e
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, contra os votos dos
Deputados José Genoíno e Professor Luizinho (relator: Dep. Jaime Martins).
{À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)}
*Projeto inicial publicado no DCO de 18-5-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
I
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Por consiqerar q'ue'o projeto em exame respeita
a boa técnica legi~lativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e constitucionalidade, o nosso voto é por sua, aprovação.
Sala da Cdmissão, 5 de outubro de 2000. Deputado Jaime, Martins, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO

111 - Parecer da Comissão

I - Relatório

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados ~osé Genoíno e Professor Luizinho, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa, na forma regimental,
elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo nº
476, de 2000, para aprovar o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Colonial FM Ltda., para explo-

SUMÁRIO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

.

I
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rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais, pelo prazo correspondente a dez anos, a
partir de 23 de junho de 1997.
O processo foi encaminhado a esta Comissão
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator
Por considerar que o projeto em exam~ respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e constitucionalidade, o nosSO voto é por sua aprovação.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2000. Deputado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados José Genoíno e Professor Luizinho, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n2 476/00, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jaime Martins.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrígues,
Ayrton X~rêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
.'
Cláudio Cajado. Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. B~nedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Ni 513-A, DE 2000
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
MENSAGEM NSI 388100
Aprova o texto do Acordo sobre
Cooperaçio Clentrfica e Tecnológica celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da
Ucrinia, em Kiev, em 15 de novembro de

Outubro de 2000

1999; tendo pareceres: da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, pela aprovação (relator:
Dep. Jorge Bittar); e da Comisslo de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Geraldo
Magela).
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)
"Projeto inicial publicado no OCO de 15-6-00

SUMÁRIO
PARECER DA COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório
O Projeto de Decreto Legislativo nº 513, de
2000, oriundo da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional, obje~va aprovar o Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica firmado entre os
governos brasileiro e ucraniano.
Do parecer apresentado pelo ilustre relator da
matéria junto à referida Comissão cabe ressaltar
que a assinatura do acordo veio suprir duas necessidades: em primeiro lugar, adequar as relações entre o Brasil e a Ucrânia, no setor de ciência e tecnologia, à nova realidade geopolítica estabelecida
com o fim da União Soviética e, em segundo lugar,
incluir novos atores no processo de cooperação, em
especial o setor privado, para fazer face às novas
exi~ências do desenvolvimento da ciência e tecnologia em nível global.
Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia posicionar-se sobre o mérito da matéria nos termos regimentais.

11 - Voto do Relator
A tradição dos países do Leste Europeu no desenvolvimento de ciência e tecnologia é reconhecida
mundialmente e o estreitamento da cooperação nesse setor é, com certeza, um importante passo na bus-
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ca da capacitação necessária para a promoção do
desenvolvimento econômico e social de nosso País. A
nova situação desses países frente ,a extinção da
União Soviética torna necessária a formatura de novos acordos com cada um deles para viabilizar a troca
de experiências no setor de ciência e tecnologia.
No caso específico, que ora analisamos, entendemos que a Ucrânia possui capacitação suficiente
para estabelecer parcerias em programas que, com
1:erteza, resultarão em benefícios para o Brasil.
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Luiza Erundina, Bispo Wanderval, José Aleksandro e
Agnaldo Muniz.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 2000. Deputado Santos Filho, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
-E DE REDAÇAO

I - Relat6rio

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2000. Deputado Jorge Bittar, Relator.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe~
sa Nacional desta Casa Legislativa elaborou, na forma regimental, o presente Projeto de Decreto Legislativo n2 613, de 2000, para aprovar o texto do Acordo
sobre Cooperação Científica e Tecnológica celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Ucrânia, em Kiev, em 15 de novembro de
1999.
O projeto contém, no parágrafo único do art. 12 ,
disposição que determina a observância do inciso I
do art. 49 da Constituição Federal, segundo o qual é
da competência exclusiva do Congresso Nacional "resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional". Daí, pode-se concluir, como o faz expressamente o texto do
projeto, que à aprovação do Congresso Nacional ficam sujeitos quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido acordo e quaisquer ajustes complementares que também acarretem tais ônus.
É G relatório.

111 - Parecer da Comissão

11 - Voto do Relator

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n2 513/00, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Jorge Bittar.

Por julgarmos que o Projeto de Decreto Legislativo n2 513, de 2000, respeita a boa técnica legislativa e
contempla os requisitos essenciais de juridicidade e
constitucionalidade, o nosso voto é pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 14 de setembro de 2000. Deputado Geraldo Magela, Relator.

Os mebanismos utilizados para viabilizar a cooperação são os tradicionais, envolvendo: a realização
de projetos de pesquisa; o intercâmbio de pesquisadores, peritos e técnicos; a organização de eventos
conjuntos; a troca de informações científicas e tecnológicas e quaisquer outras formas de cooperação
acordadas. A mudança mais significativa que se espera com a implementação do acordo é o envolvimento do setor privado no esquema de cooperação.
Assim sendo, consideramos que a iniciativa do
Governo brasileiró é relevante e, portanto, votamos
-pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n2
513, de 2000, que aprova o Acordo entre a República
Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia sobre
Cooperação Científica e Tecnológica, na forma em
que foi proposto pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi, José de
Abreu e Iris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Semeghini, Luiz Moreira, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, SiLas Câmara, José Carlos
Martinez, Rafael Guerra, Francistônio Pinto, Gessivaldo Isaias, Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro,
Marçal Filho, Marcelo Barbieri, Jorge Costa, Antônio
José Mota, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Mário Assad Júnior, Reginaldo Germano, Neuton Lima, Paulo Magalhães, Jorge Bittar, Babá, Wagner Salustiano, Yvonilton Gonçalves, Nelson Meurer,
Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Evandro Milhomen,

111- Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n2 513/00, nos termos do parecer do Relator, Deputado Geraldo Magela.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
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Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Rober-

O processo foi encaminhado a esta Comissão
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.

to Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerez, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.

11 - Voto do Relator

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 544-A, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)
MENSAGEM 1.822199
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Padre Kolbe de Rádio de
Televldo, para executar serviço de radiodifusio de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Campo Grande, Estado do Mato Grosso
do Sulj tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, contra os votos dos
Deputados José Genoíno e Professor Luizinho (relator: Dep. Roland Lavigne).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)
*Projeto inicial publicado no OCO de 29-6-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO
I - Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa, na forma regimental, elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo nº 544,
de 2000, para aprovar o ato que outorga concessão à
Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na localidade
de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, pelo
prazo correspondente a quinze anos.

Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.
Sala da Comissão, 19 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Lavigne, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados José Genoíno e Professor Luizinho, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 544/00, nos termos do parecer do Relator, Deputado Roland Lavigne.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa
- Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schinner, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NS!551-A, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM N!! 50100
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural
São Francisco, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de ltaúna, Estado de Minas Gerais; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
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técnica legislativa, contra os votos dos Deputados José Genoíno e Professor Luizinho (Relator: Deputado Jaime Martins).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»
*Projeto inicial publicado no DCD de 29-6-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE fi EDAÇÃO
SUMÁRIO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO
I - Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa, na forma regimental, elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo n2 551, de 2000, para aprovar o ato que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural São
Francisco, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Itaúna, Estado
de Minas Gerais, pelo prazo correspondente a dez
arlos.
O processo foi encaminhado a esta Comissão
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 11I do art. 32 do Regimento Interno.
11 - Voto do Relator
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Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fíúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosemnann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 571-A, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM N!! 236/00
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Vale
da Eletrônica FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária,' na localidade
de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, contra os votos dos
Deputados José Genoíno e Professor Luizinho (Relator: Dep. Jaime Martins).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»
*Projeto inicial publicado no DCD de 29-6·00

Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.
Sala da,Comissão, 5 de outubro de 2000. - Deputado Jaime "artlns, Relator.

PARECER DA 'COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
'E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

11I - Parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados José Genoíno e Professor Luizinho, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Dêcreto Legislativo
n!! 551/00, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jaime Martins.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,

SUMÁRIO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

I - Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa, na forma regimental, elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo n!! 571, de 2000, aprovando o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão Vale da
Eletrônica FM a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Santa Rita do Sapucaí,
Estado de Minas Gerais, pelo prazo correspondente
a três anos.
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O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.
_ lI. t d R I t
II 11'0 o o e a or
Por considerar que o projeto em exame respeita
a-boa-técnica legislatiya e qontempla os requisitos essenciais de juridicidade e constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2000. Deputado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comisaio
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados José Genofno e Professor Luizinho, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nll 571/00, nos termos do parecer d9 Relator,
Deputado Jaime Martins.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado,
Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas,
Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiuza, José Genofno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida,
Bispo Rodrigues, Ayrton Xerez, Luiz Antônio Fleury,
Max Rosenmann, Cláudio Cajado, Jairo Carneiro,
Professor Luizinho, Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NA 576-A, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM Ni 318100
Aprova o ato que outorga permlsaio à Fundaçlo Educativa Cultural Comunitária de Belo Horizonte, para executar _rvIço de radlodlfusAo sonora em
freq06ncla modulada, com fina exclualvamente educativos, na cidade de Belo
Horizonte, Eatado de Minaa Gerais; tendo
parecer da Comlsaio de Constltulçlo e

Outubro de 2000

Justiça e de Redação, pela conatltuclonalidade, jurfdicidade e t6cnlca legislai..
va, contra os votos dos Deputados doM
Genoíno e Profeaaor Lulzlnho (Relator:
Dep. Jaime Martins).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»
"'Projeto inicial publicado no DCDde.29-6-00

PARECER DA COMISSAo DE CONSTITUIÇAO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAo
SUMÁRIO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÁO
I - Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa, na forma regimental,
elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo nll
576, de 2000, para aprovar o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Cultural Comunitária de
Belo Horizonte, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, pelo prazo correspondente a dez
anos.
O processo foi encaminhado a esta Comissão
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator
Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e çt>ntempla os requisitos essenciais de juridicidade e constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2000. Deputado Jaime Martins, Relator.

111- Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou, contra os votos dos Deputados José Genofno e Professor Luizinho, pela constituci.onalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo nll 576/00, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Jaime Martins.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fer-
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nando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
-Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genorno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio.Eleury, M~ 1R9~~nmann,_
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 592-A, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
comunicação e Informática)
'MENSAGEM N!l1.144199
Aprova o ato que autoriza a Comunidade Amiga de Radiodifusão Florinia CARFLOR a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Fiorinia, Estado do Rio Grande do Norte;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra os votos dos Deputados
José Genoíno e Professor Luizinho (Relator: Dep. Ney Lopes).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))
*Projeto inicial publicado no OCO de 10-8-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO
I - Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa, na forma regimental, elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo n2 592,
de 2000, aprovando o ato que autoriza a Comunidade
Amiga de Radiodifusão Florânia - CARFLOR a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
F1orânia, Estado do Rio Grande do Norte, pelo prazo correspondente a três anos, sem direito de exclusMdade.
O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.
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11 - Voto do Relator
Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2000. Deputado Ney Lopes, Relator.

111- Parecer da Comissão'
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados José Genoino
e Professor Luizinho, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nl! 592/00, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Ney Lopes.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa - Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 594-A, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM N2 1.945199
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Padre Kolbe de Rádio e
Televisão, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra os votos dos Deputados
José Genoíno e Professor Luizinho (Relator: Deputado André Benassl).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»)
*Projeto inicial publicado no DCD de 10-8-00
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PARECER DA COMISSÃO DE C0I'!STITUIÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO
SUMÁRIO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO
I - Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia., Comunicação e
Informática desta Casa, na forma regimental,
elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo nQ
594, de 2000, para aprovar o ato que outorga permissão à Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Atibaia, Estado de
São Paulo, pelo prazo correspondente a dez anos.
O processo foi encaminhado a esta Comissão
para sua manifestação no que se refere ao ternário do
inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator
Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2000. Deputado André Benassi, Relator.

111- Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados José Genoíno e Professor Luizinho, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nll 594/00, nos termos do parecer do Relator, Deputado André BenassL
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaíê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José An~e!1:o Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
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Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Dj'alma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

"'PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR 604-A, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM NR 616/00
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Novo Tempo a executar serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade ae Correia Pinto, Estado de
Santa Catarina; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra os votos
dos Deputados José Genoíno e Professor Luizinho (Relator: Dep. Fernando Coruja).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))
'Projeto Inicial publicsdo no DCD de 10-8-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
- parecer do Relator
- parecer da Comisl3ão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO
I - Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e informática desta Casa, na forma regimental,
elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo nº
604, de 2000, aprovando o ato que autoriza a Associação Comunitária Novo Tempo a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Correia
Pinto, Estado de Santa Catarina, pelo prazo correspondente a três anos.
O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator
Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos es-
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senciais de juridicidade e constitucionalidade, o nosSQ.Jloto é por sua aprovação.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2000. Deputado Fernando Coruja, Relator.

SUMÁRIO

11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados José Genoíno
e Professqr Luizinho, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto
Legislativo nº 604/00, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Fernando Coruja.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira,
Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Geovan
Freitas, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio,
. Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães,
Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias,
Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José
Antônio Almeida, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerez,
Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann, Cláudio
Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho, Dr.
Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 605-A, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM N2 623/00
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de São Frall1cisco de
Paula a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de São Francisco de Paula, Estado de Minas Gerais;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra os votos dos Deputados
José Genoíno e Professor Luizinho (Relator: Dep. Julio Delgado).
{À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))
*Projeto inicial publicado no DCD de 10-8-00

- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO

I - Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa, na forma regimental, elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo nº605, de 2000, aprovando o ato que autoriza a
Associação Comunitária de São Francisco de Paula
a executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de São Francisco de Paula, Estado de
Minas Gerais, pelo prazo correspondente a três
anos.
O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 11I do art. 32 do Regimento Interno.
" - Voto do Relator

Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e constitucionalidade, o nosso voto ~ por sua aprovação.
Sala da Comissão, 3 de outubro de 2000. Deputado Júlio Delgado, Relator.

11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados José Genoíno e Professor Luizinho, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 605/00, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Júlio Delgado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, lédio Rosa Vice-Presidente, André Benassi, Edir Oliveira, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Júlio Delgado, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, José Genoíno, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Max Rosenmann,
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Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Professor Luizinho,
Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. - Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
COMISsAo DE AGRICULTURA
E POúTlCA RURAL
O DEPUTADO GÉRSON PERES, PRESIDENTE
DESTA COMISSÃO, FEZ A SEGUINTE
DlstrlbulçAo nSl 1812000
Em 17-10-2000
Ao Deputado JOÃO GRANDÃO
Projeto de Lei complementar rfl14312000 - do Sr.
Mário Assad Júnior - que "cria o Fundo de Aval para
créditos de investimentos intermediados por cooperativas de agricultores familiares e dá outras providências".
Ao Deputado ROMEL ANrZIO
Projeto de Lei nSl 3.456/00 - do Sr. José Múcio
Monteiro - que "Altera a Lei nll 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, dando aos técnicos agrícolas prioridade
nos assentamentos rurais."
À Deputada KÁTIA ABREU
Projeto de Lei nIl 3.520/00 - do Sr. Osmar Serraglio - que "Prorroga o prazo para as ratificações de
concessões e alienações de terras feitas pelos Estados na faixa de fronteira e dá outras providências".
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Moiz8S Lobo da Cunha, Secretário.
COMISSÃO DA AMAZONIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
O
DEPUTADO
EVANDRO
MILHOMEN,
PRESIDENTE DESTA COMISSÃO, FEZ A SEGUINTE
Distrlbuiçio nSl 2100
Em 17-10-00
Ao Deputado MÁRCIO BITIAR
Projeto de Lei nll 3.313-A/97 - do Sr. Confúcio
Moura - que "Altera dispositivo do art. 5ll da Lei nll
7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente".
Ao Deputado JURANDIL JUAREZ
Projeto de Lei nll 3.390/00 - da CPI da Borracha
- que "Revoga dispositivo da Lei nl! 9.479, de 12 de
agosto de 1997".
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. - James Lewls Gorman Júnior, Secretário.
COMISSÃO DE EDUCAÇAo, CULTURA
E DESPORTO

Outubro de 2000

O
DEPUTADO
GILMAR
MACHADO,
PRESIDENTE DESTA COMISSÃO, FEZ A SEGUINTE
Distribuição nll 21/2000

Em 17-10-2000
À Deputada CELCITA PINHEIRO
Projeto de Lei nll 3.288/00 - do Sr. De Velasco que "dispõe sobre a obrigatoriedade de tradução para
a língua portuguesa de indicativos e outros escritos em
língua estrangeira e dá outras providências".
Ao Deputado ÉBER SILVA
Projeto de Lei nll 3.549/00 - da SrA Esther Grossi
- que "dispõe sobre a universalização das bibliotecas
escolares e determine outras providências".
Ao Deputado EURICO MIRANDA
Projeto de Lei nll 3.554/00 - do Sr. Cunha Bueno
- que "institui o Dia do Adolescente".
À Deputada IARA BERNARDI
Projeto de Lei nll 3.470/00 - do Sr. Aloízio Santos - que "dispõe sobre a meia-entrada em espetáculos que proporcionam lazer e entretenimento e dá outras providências".
Ao Deputado LUrS BARBOSA
Projeto de Lei nll 3.407/00 - da SrA Luiza Erundina - que "declara o Arquiteto Oscar Niemeyer, Patrono da Arquitetura Brasileira".
À Deputada MARIA ELVIRA
Projeto de Lei nQ 3.551/00 - dos Srs. Jaques
Wagner e Walter Pinheiro - que "institui o dia 16 de julho como Dia da Rádio Comunitária".
À Deputada MARISA SERRANO
Projeto de Lei nll 3.379/00 - do Sr. Chico Sardelli - que "acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei
nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
À Deputada NICE LOBÃO
Projeto de Lei nQ 3.468/00 - da SrA Marisa Serrano - que "institui o ano de 2002 como "Ano do Educador" e dá outras providências". - Carla Rodrigues
de Medeiros, Secretária.
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLfTlCA RURAL
O DEPUTADO GÉRSON PERES, PRESIDENTE
DESTA COMISSÃO, FEZ A SEGUINTE
Redistribuição n ll 10/2000
Em 17·10-2000
Ao Deputado ODfLJO BALBINOTTI
Proposta de Fiscalização e Controle nl! 10/99 - do
Sr. Augusto Nardes - que "propõe que a Comissão de
Agricultura e Política Rural fiscalize e controle a execução do Programa Nacional de Fortalecimento da Aari-
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cultura Familiar- PRONAF, no Rio Grande do Sul, onde
está ocorrendo desvio de finalidade por parte dos sindicatos de trabalhadores rurais, ao exigir aos candidatos
para poder receber "carta de aptidão", filiação compulsória no sindicato, estar quite com as mensalidades,.a
doar parte dos empréstimos e a participar de protestos
contra o Governo, entre outras arbitrariedades".
Ao Deputado WALDEMIR MOKA
Projeto de Lei n2 3.194100 - do Sr. Haroldo Lima
- que "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".
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. Molze8 Lobo da Cunha, Secretário.
COMISsAo DE EDUCAçA0, CULTURA
E DESPORTO
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O
DEPUTADO
GILMAR
MACHADO,
PRESIDENTE DESTA COMISSÃO, FEZ A SEGUINTE
Redl8trlbulpio nl 11.12000

Em 17-10-2000
Ao Deputado CLÓVIS VOLPI
Projeto de Lei n2 1.037/99 - do Sr. Wagner Salustiano - que "revoga os arts. 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65,68,70,71, §4l!, 72, 73e 74, da Lei n2 9.615, de24
de março de 1998". (Apensados: Pl n!ls 1.266/99,
2.195/99, 2.124199 e 3.539/00)
Ao Deputado WALFRIDO MARES GUIA
Projeto de Lei n2 2.053/96 - do Sr. Arnaldo Faria
de Sá - que "dispõe sobre a gratuidade de ingresso
de aposentados a espetáculos públicos". (Apensados: PL nRs 1.895/99 e 2.422/00).
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.
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Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Pará
Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Nilson pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Amazonas
Arthur Virgílio
Átila Lins
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Lui z Fernando
Pauderney Avelino
silas Câmara
Vanessa Grazziotin

PMDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PL
PL
PPB
PST
PSDB
PPB
PTB
PSB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PT
PFL
PMDB
PPB
PDT
PMDB
PMDB
PTB
PSDB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro
PFL
João Tota
ó • • PPB
José Aleksandro ..........•..•.•. PSL
Márcio Bittar
PPS
Marcos Afonso
PT
Nilson Mourão
PT
Sérgio Barros
PSDB
Zila Bezerra
PFL
Tocantins
Antônio Jorge
PTB
Darci Coelho
PFL
Freire Júnior
PMDB
Igor Avelino
PMDB
João Ribeiro
PFL
Kátia Abreu
PFL
Osvaldo Reis
PMDB
Paulo Mourão
PSDB
Maranhão
Albérico Filho
PMDB
Antonio Joaquim Araújo
PPB
Cesar Bandeira
PFL
Costa Ferreira
PFL
Eliseu Moura
PPB
Francisco Coelho
PFL
Francisco Sousa
PDT
Gastão Vieira
PMDB
João Castelo
PSDB
José Antonio Almeida
PSB
Mauro Fecury
PFL
Nice Lobão
PFL
Paulo Marinho
PFL
Pedro Fernandes
PFL
Pedro Novais
,
PMDB
Remi Trinta ..•.................. PST
Roberto Rocha
PSDB
Sebastião Madeira
PSDB
Ceará

PSDB
PFL
PFL
PFL
PPB
PFL
PTB
PCdoB

Rondônia

Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda
Expedito Júnior
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Oscar Andrade
Sérgio Carvalho

--.

PPS
PMDB
PDT
PFL
PSDB
PTB
PFL
PSDB

Adolfo Marinho
PSDB
Aníbal Gomes
PMDB
Antonio Cambraia
PSDB
Antônio José Mota
PMDB
Arnon Bezerra
PSDB
Chiquinho Feitosa
PSDB
Eunício Oliveira
PMDB
Inácio Arruda
PCdoB
José Linhares
PPB
José pimentel •.....•............ PT
Léo Alcântara
PSDB
Manoel Salviano
PSDB
Mauro Benevides
PMDB
Moroni Torgan
PFL
Nelson Otoch
PSDB
Pinheiro Landim
PMDB
Raimundo Gomes de Matos
PSDB
Roberto Pessoa
PFL
Rommel Feij6
PSDB

Sérgio Novai p
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

PSB
PSDB
PSDB

'"
Piauí

Átila Lira .................•.... PSDB
B. sá
PSDB
Ciro Nogueira
PFL
Gessivaldo Isaias
PMDB
Heráclito Fortes
PFL
João Henrique
PMDB
rMussa Demes
,
PFL
Paes Landim
PFL
Themístoçles Sampaio
PMDB
Wellingt6n Dias
PT
Rio Grande do Norte

Ana Catarina
Betinho Rosado
Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Laire Rosado
Lavoisier Maia
Múcio sá
Ney Lopes

PMDB
PFL
PMDB
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PFL

Paraíba

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
,
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga

:

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

Pernambuco

Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Dj alma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joaquim Francisco
Joel de Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luciano Bivar
Luiz piauhylino
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho

PFL
PMDB
PSDB
PPS
PSB
PSB
PT
PSB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSL
PSDB
PSDB
PFL

Pedro Corrêa
:
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza
Salatiel Carvalho
Sérgio Guerra
Severino Cavalcanti

PPB
PPS
PFL
PMDB
PSDB
PPB

A1agoas

Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
José Thomaz Nonô
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

PTB
PPB
PSB
PSDB
PL
PFL
PRTB
PMDB
PPS

Sergipe

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis

I •••••••

PSC
PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PT
PSB
PSDB

Bahia

Aroldo Cedraz
PFL
Claudio Caj ado
PFL
Coriolano Sales
PMD:é
Euj ácio Simões
PL
Félix Mendonça
PTB :'
Francistônio pinto
PMDB
Geddel Vieira Lima
PMbB
Geraldo Simões
~
Gerson Gabrielli
*FL
Haroldo Lima
PCdoB
Jaime Fernandes
PFL
Jairo Azi
PFL
Jairo Carneiro
PFL
Jaques Wagner
PT
João Almeida .......•............ PSt?B
João Leão
PSDB
Jonival Lucas Junior
PFL
Jorge Khoury
PFL
José Carlos Aleluia
PFL \
José Lourenço
PFL
José Rocha
PFL
José Ronaldo
PFL
Jutahy Junior
PSDB
Leur Lomanto
'.' . ~
PFL
Luiz
Moreira •................... S . PART .

Manoel Castro
Mário Negromonte

PFL
PSDB

Nelson Pellegrino

PT

Nilo Coelho

PSDB

I

Paulo Braga
,
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
,
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
'" '"
Ursicino Queiroz
'" '" .,
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Minas Gerais
Aécio Neves
Antônio do Valle
'"
Aracely de Paula
'"
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
'"
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
, '"
Danilo de Castro
Edmar Moreira
,
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
'" '"
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto. '"
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-ackel
Jaime Martins
,. '"
João Fassarella
João Magalhães
'"
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela .. ,
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
,
Maria do Carmo Lara
Maria Elvira
Mário Assad Júnior
'"
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Odelmo Leão
'
Olimpio pires
Osmânio Pereira .. ,
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
·"oberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
S~raiva Felipe
S~ulo Coelho
S8rgio Miranda

_._.

PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
, .PFL
PT
, .. PT
PPB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PPB
PFL
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PFL
PSL
PPB
PMDB
PT
PMDB
PFL
PMDB
PSDB
PT
PPB
PDT
PMDB
PT
PL
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PSDB
PCdoB

Silas Brasileiro
PMDB
Tilden Santiago
PT
Virgílio Guimarães
PT
Vittorio Medioli
PSDB
Walfrido Mares Guia
PTB
Wilson Cunha
PL
Zaire Rezende
PMDB
Zezé Perrella
PFL
Espírito Santo
Aloízio Santos
PSDB
Feu Rosa .....•.................. PSDB
João Coser
\'
PT
José Carlos Eliàs
PTB
Magno Mal ta
PTB
Marcus Vicente
PSDB
Max Mauro
PTB
Nilton Baiano
,
PPB
Ricardo Ferraço
PSDB
Rita Camata
PMDB
Rio de Janeiro
Alcione Athayde
'
PPB
Aldir Cabral
PSDB
Alexandre Cardoso
PSB
Alexandre Santos
PSDB
Almerinda de Carvalho
PFL
Arolde de Oliveira
,
PFL
Ayrton Xerêz
PPS
Bispo Rodrigues
PL
Carlos Santana
PT
Cornélio Ribeiro
PDT
Coronel Garcia
PSDB
Dino Fernandes
PSDB
Dr. Helena
PSDB
Eber Silva
PDT
Eduardo Paes
PTB
Eurico Miranda
PPB
Fernando Gabeira
PV
Fernando Gonçalves
PTB
Francisco Silva
PST
Iédio Rosa
PMDB
Itamar Serpa
PSDB
Jair Bolsonaro
PPB
Jandira Feghali. '"
PCdoB
João Mendes .. '"
'"
PMDB
João Sampaio
PDT
Jorge Bittar
PT
Jorge wilson
'"
PMDB
José Egydio
PFL
Laura Carneiro
PFL
Luís Eduardo
PST
Luiz Sérgio
PT
Mareio Fortes
PSDB
Mattos Nascimento
PST
Milton Temer
PT
Miriam Reid
PDT
Miro Teixeira
PDT
..1..-

.......

Pastor Valdeci Paiva
Paulo Baltazar
Paulo Feij ó
Roberto Jefferson
Rodrigo Maia
Ronaldo Cezar Coelho
Rubem Medina
Simão Sessim
Vivaldo Barbosa
Wanderley Martins
São Paulo
Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
'"
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
·
Antonio Kandir
'"
Antonio Palocci
,
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Madeira
'"
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Celso Russomanno
Chico Sardelli
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
:
Dr. Evilásio
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
João Herrmann Neto
João Paulo
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Dirceu
José Genoíno
José Índio
José Machado
'
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Lamartine Posella
,
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
,

PSL
PSB
PSDB
PTB
PTB
P8DB
PFL
PPB
PDT
PDT
PSDB
PMDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PT
PT
PSDB
PPB
PL
PTB
PPB
PFL
PSDB
PFL
PPB
: PSL
PPB
PSB
PDT
PTB
PPS
PT
PPS
PDT
PFL
PT
PT
PPS
PT
PMDB
PTN
PT
PT
PMDB
PT
PDT
PSDB
PMDB
PTB
PSB
PFL

Marcelo Barbieri
~
Marcos. Cintra
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
NEluton Lima
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
'"
Ricardo Berzoini .. ,
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
,
Silvio Torres
Telma de Souza
Vadão Gomes
Valdemar·Costa Neto
Wagner Salustiano
xico Graziano
Zulaiê Cobra
'
Mato Grosso
Celcita Pinheiro
,
Lino Rossi
Murilo Domingos
Osvaldo Sobrinho
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
,
Rogério Silva
Welinton Fagundes
Distrito Federal
Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Jorge pinheiro
Maria Abadia
Paulo Octávio
Pedro Celso
Wigberto Tartuce .. ,
Goiás
Aldo Arantes
,
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo

PMDB
PL
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PMDB
PT
PT
PMDB
PFL
PPS
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PPB
PL
PPB
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PTB
PTB
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PCdoB
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PT
PPB
PCdoB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
P$DB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB

Pedro Chaves
R0berto- Balestra

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
zé Gomes da Rocha

PMDB
-. PPÊ
PFL
PFL
PMDB

Mato Grosso do Sul

Ben-hur Ferreira
PT
Flávio Derzi
PMDB
João Grandão ........•.........•. PT
Marçal Filho ...........•........ PMDB
Marisa Serrano
PSDB
Nelson Trad
PTB
Pedro Pedrossian
PFL
Waldemir Moka
PMDB
Paraná

Abelardo Lupion
PFL
Affonso Camargo
PFL
Alex Canziani.
PSDB
Chico da Princesa
PSDB
Dilceu Sperafico ..•............. PPB
Dr. Rosinha
PT
Flávio Arns
PSDB
Gustavo Fruet
PMDB
Hermes Parcianello
PMDB
Iris Simões
PTB
José Borba
PMDB
José Carlos Martinez
PTB
José Janene
PPB
Luciano pizzatto
PFL
Luiz Carlos Hauly
PSDB
Márcio
Matos
S. PART.
Max Rosenmann
PSDB
Moacir Micheletto
PMDB
Moacir piovesan
PDT
Nelson Meurer
PPB
Odílio Balbinotti
PSDB
Oliveira Filho
PSDB
Osmar Serraglio
PMDB
Padre Roque
PT
Rafael Greca
PFL
Renato Silva
PSDB
Ricardo Barros
PPB
Rubens Bueno
PPS
Santos Filho
PFL
Werner Wanderer
PFL
Santa Catarina

Antônio Carlos Konder Reis
PFL
Carlito Merss
.'
PT
Edinho Bez
PMDB
Edison Andrino .........•........ PMDB
Eni Voltolini
PPB
Fernando Coruja
PDT
Gervásio Silva
,
PFL
Hugo Biehl
PPB
João Matos
PMDB

João Pizzolatti
Luci Choinacki:
Paulo Gouvêa
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

~

PPB
:::PTPFL
PFL
PMDB
PDT
PSDB

Rio Grande do Sul

Adão Pretto ..•...••.....•....•.• PT
Airton Dipp
PDT
Alceu Collares
PDT
Augusto Nardes .•.••..•.......... PFS
Cezar Schirmer
PMDB
Darcisio Perondi
'"
PMDB
Edir Oliveira
PTB
Enio Bacci
PDT
Esther Grossi
PT
Fernando Marroni
PT
Fetter Júnior
PPB
Germano Rigotto
PMDB
Henrique Fontana
PT
Júlio Redecker
PPB
Luis Carlos Heinze
PPB
Luiz Mainardi
PT
Marcos Rolim
PT
Mendes Ribeiro Filho
PMDB
Nelson Marchezan
PSDB
Nelson Proença
PMDB
Osvaldo Biolchi
PMDB
Paulo José Gouvêa
PL
Paulo Paim
PT
Pompeo de Mattos
PDT
Roberto Argenta .......•......•.. PHS
Synval Guazzelli
PMDB
Telmo Kirst
PPB
Valdeci Oliveira
PT
Waldir Schmidt
PMDB
Waldoroiro Fioravante
PT
Yeda Crusius
PSDB

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLrTICA RURAL
Presidente: Gerson Pêres (PPB)
12 Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3 2 Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Suplentes
Titulares
Bloco (PSDB, PTB)
Antônio Jorge
Anivaldo Vale
Chiquinho Feitosa
B.Sá
Edir OliveiraCarlos Batata
Félix Mendonça
Hãlenlido Ribeiro
Itamar Serpa
José Carlos Elias
Julio Semeghini
Josuê Bengtson
Lídia Quinan
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba
Nelson Meurer (PPB)
Paulo Kobayashi
Odnio Balbinotti
Roberto Pessoa (PFL)
Saulo Pedrosa
Sérgio Barros
Valdeci Oliveira (PT)
Sérgio Carvalho
Xico Graziano
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Alberto Fraga
Carlos Dunga
Armando Abílio
Confúcio Moura
João Magalhães
Gerson Pêres (PPB)
João Matos
Igor Avelino
Jurandil Juarez
Luiz Dantas
Milton Monti
Moacir MicheJetto
Pinheiro Landim
Osvaldo Reis
3 vagas
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
PFL
Betinho Rosado
Abelardo Lupion
Darci Coelho
Adauto Pereira
Gervásio Silva
Francisco Coelho
Joaquim Francisco
Jaime Femandes
José Múcio Monteiro
Joel de Hollanda
José Rocha
KátiaAbreu
Marcondes Gadelha
Paulo Braga
Reginaldo Germano
Ronaldo Caiado
Werner Wanderer
Salomão Cruz (PPB)
Zezé Perrella
Zila Bezerra
PT
Avenzoar Arruda
Adão Pretto
Jair Meneguelli
Geraldo Simões
Luiz Mainardi
João Grandão
Paulo Rocha
Luci Choinacki
Waldomiro Fioravante
Nilson Mourão
1 vaga
Padre Roque
PPB
Almir Sá
Augusto Nardes
AryKara
Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Dilceu Sperafico
Júlio Redecker
Hugo Biehl
Luiz Fernando
Luis Carlos Heinze
VadãoGomes
Telmo Kirst

por

João Caldas (PL)
1 vaga

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos
Bloco (P,SB, PCdoB)

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)
BloCo ,(PL, PSL)
Lincoln Portela
Valdir Ganzer (PT)
'PPS
Rubens Bueno
Adelson Ribeiro (PSC)

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPS)

PV
1 vaga

Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo ((
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Santos Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
22 Vic.e~Pre.sidente: José daAbreu-{ETN)
32 Vice-Presidente: lris Simões (PTS)
Suplentes
Titulares
Bloco (PSOB, PTB)
Aldir Cabral
Albérico Cordeiro
Alex Canziani
Alberto Goldman
Átila Lira
Augusto Franco
José Carlos Martinez
IrisSimões
Léo Alcântara
João Almeida
Magno Malta
Julio Semeghini
Marcus Vicente
Luiz Moreira (S. Part.)
Nilson Pinto
Luiz Piauhylino
Rafael Guerra
Narcio Rodrigues
Renato Silva
Pedro Canedo
Romeu Queiroz
salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Silas Câmara
Walfrido Mares Guia
1 vaga
Bloco (PMOB, PST, PTN)
Francistônio Pinto
Antônio José Mota
Gessivaldo lsaias
Hélio Costa
Hermes Parcianello
Henrique Eduardo Alves
Jorge Pinheiro
Jorge Costa
Jórge Wilson
José Priante
José de Abreu
Mendes Ribeiro Filho
Marçal Filho
Zaire Rezende
Marcelo Barbieri
3 vagas
Mattos Nascimento
Nelson Proença
PFL

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Neuton Lima
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Sérgio Barcellos

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Mário Assad Júnior
Regina/do Germano
Santos Filho
Vic Pires Franco
PT

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
Babá
Esther Grossi
João Grandão
Paulo Delgado
1 vaga

Jorge Bittar
Marcos de Jesus (PSDB)
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro Irujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

PPB
Enivaldo Ribeiro'
José Janene
Nelson Meúrer
Wigberto Tartuceo_
Yvonilton Gonçalves

.Odelmo Leão
Oliveira Filho
Paudemey Avelino (PFL)
Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano
POT

Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Vjv~ldo

Barbosa
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Mllhomen
Luiza Erundina

Paulo Baltazar
Roberto Rocha (PSDB)

Bispo Wanderval

Bispo Rodrigues
José A1eksandro

1 vaga
PPS

Agnaldo Muniz
João Herrmann Neto
Secretária: Maria lvane do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6006/6OOB
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Ronaldo C8I8l' Coelho (PSD6)
10 Vice-Presidente: lnaJdo Leitão (PSDB)
20 Vice-Presidente: Iédio Rosa (PMDB)
30 Vice-Presidente: Ary !<ara (PPB)
TItulares

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Alexandre Cardoso (PS6)
André 6enassi
Anivaldo Vale
Edir Oliveira
Átila Ura
Eduardo Paes
Bonifácio de Andrada
Femando Gonçalves
João Almeida
lnaJdo Leitão
João Leão
Jutahy Junior
Luiz Antonio FJeury
Léo Alcântara
Marcus VlCOOte
Nelson Marchezan
Max Rosenmann
Nelson Otoch
Nelson Marquezelli
Ronaldo Cezar Coelho
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
Odflio Balbinotti
ZenaJdo Coutinho
Sérgio Reis
Zu\aiê Cobra

Bloco (PUDB, PST, PTN)
Gustavo Fruet
João Henrique

Mauro Benevides
Nela RodoIfo
Pedro (rujo
Pedro Novais
Ricardo Izar
Themístocles Sampaio
2 vagas

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira

Átila Uns
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro

Darci Coelho

Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
RoIand Lavigne
VilmarRocha

José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim
RobsonTuma
Vic Pires Franco

AJceu CoJlares

José Roberto Batochio

Pompeo de Mattos

Bloco (PSB. PCdoB)

José Antonio Almeida

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

Sérgio Miranda

Bloco (PL. PSL)
GivaJdo Carimbão
DjaIma Paes (PSB)

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

PPS
Ayrton Xerêz
Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contraíras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÁO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: SaIatiel Carvalho (PMDB)
10 VIce-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2ll Vlc&-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
3!l Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titula....

Suplentes

Bloco (PSDS, PTB)

Aloízio Bantos
Duilio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Maria Abadia
Márcio Bittar (PPS)
VaneSS8 Grazziotin (PCdoB)
Rlcarte de Freitas
Xico Graziano
8ebastião Madeira
Bloco (PMDB, PST, PTN)
José de Abreu
Flávio Derzi
Remi Trinta
José Borba
Silas Brasileiro
Luiz Bittsncourt
2 vagas
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho
Badu Picanço
llarnar Serpa
João CoIaço (PMDB)

PRo

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro
Jaime Femandes
Laura Cameiro
Pedro Pedrossian

Expedito Júnior

Luciano Pizzatto
Paes Landim
Paulo Gouvêa

Ronaldo Vasconcellos

Fernando Ferro
João Paulo
Marcos Afonso

Arlindo Chinaglia
Ben-Hur Ferreira
1 vaga
PPB

AIcione Athayde

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

Cunha Bueno
PDT

Fernando Coruja

Fernando Zuppo
Bloco (PSB, PCdoB)

Inácio Arruda

Paulo BaJtazar

Bloco (PL. PSL)

PT
Dr. Rosinha
José Machado
Marcos Ro/im
Nelson Pellegrino
Professor Luizinho
Teima de Souza

Geraldo Magela
João Paulo
José Dirceu
José Genoíno
Marcelo Déda
Waldir Pires

PPB
Augusto Farias

Fernando Coruja

PT
PFL

Ary Kara

Eurico Miranda
jair BoIsonaro
Wagner Salustiano

PDT

Bloco (PL, PSL)

Cezar Schirmer
Coriolano sales
G90van Freitas
Henrique Eduardo Alves
ládio Rosa
Júlio Delgado
Mandes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Murilo Domingos (PTB)

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Pastor Valdeci Paiva

Valdemar Costa Neto
PPS

Regis Cavalcante

Edinho Araújo

8ecretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929/6935

Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: José fndjo (PMOB)
•
111 Vice·Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2l! Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSOB)
311 Vice-Presidente:
TItular..
Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)
AJbérico Cordeiro
Adolfo Marinho
AJex canziani
Dino Fernandes
Antonio Carlos Pannunzio
João Castelo
Carlos Mosconi
João Leão
Juquinha
Marinha Raupp
Manoel Salviano
1 vaga
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Ana Catarina
Gustavo Fruet
José Chaves
João Mendes '
Waldir Schmidt
José rn<\io
2 vagas
Norberto Teixeira
Zaire Rezende
PFL
Casar Bandeira
Costa Ferreira
Jonival Lucas Junior
Francisco Garcia
Mário Assad Júnior
Jorge Tadeu Muda/en (PMOB)
Pedro Fernandes
Mauro Fecury
ZilaBezerra
Sérgio Barcellos
PT
Nilmário Miranda
Iara Bernardi
Valdeci Oliveira
Márcio Matos
Valdir Ganzer
Maria do Carmo Lara
PPB
João Pizzolatti
Euler Ribeiro (PFL)
Simão Sessim
1 vaga
PDT
Francisco Sousa
Sérgio Novais (PSB)
Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda

Or. Evilásio
Bloco (PL, PSL)

João Sampaio (pOn

1 vaga
PPS

Rubens Furlan
Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-707217073
Fax: 318-2147

PFL
Marcondes Gadelha
NeutonLima
Nice Lobão
Reginaldo Gennano
1 vaga

Jaime Martins
Laura Carneiro
Moroni Torgan
RoIand Lavigne
lila Bezerra
PT

Marcos RoIim
Nelson Pellegrino
Padre Roque

Fernando Ferro
2 vagas
PPB
Eurico Miranda
JairBolsonaro

José Unhares
1 vaga
PDT
Minam Reid

EberSilva
Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo BaJtazar

Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PSL)
UncoIn Portela

Wilson Cunha
PPS

Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Enio Bacci (PDT)
111 Vice-Presidente: João 8ampaio (PDT)
2l! VICe-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
3l! VICe-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
TItulares

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes
UdiaQuinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

AJex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio Fortes
Maria Abadia
Ricardo FerÍ'aço
Sérgio Guerra

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Germano Rigotto
Nelson Proença
zaire Rezende

Ana Catarina
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
MúcioSá

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Marcos RoIim (PT)
111 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2l! Vice-Presidente: Miriam Reid (POT)
3l! Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares
Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)
Oanilo de Castro
Eduardo Barbosa
Fernando Gabeira (PV)
FlávioAms
Marcos de Jesus
Givaldo Carimbão (PSB)
Nilmário Miranda (PT)
José Antonio Almeida (PSB) ,
Walter Pinheiro (PT)
Max Mauro
1 vaga
Sebastião Madeira
Bloco (PMbB, PST, PTN)
Elcione Barbalho
Alberto Fraga
4 vagas
Flávio Derzi
Júlio Delgado
Rita Camata
1 vaga

Márcio Bittar

RegisCavaJcante
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo"
Telefone: 318-8285

PFL
Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Ricardo Ruza
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Roberto Pessoa
Rubem Medina
PT
C1ementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

CarJito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella
PPB
Augusto Nardes
Chico 8ardelli (PFL)

João Pizzolatti
Júlio Redecker
PDT
Enio Bacci
João 8ampaio (PDT)

1 vaga
Bloco (PSB, pedoS)
Veda Crusius (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

JoAo Caldas

Marcos Cinlra

PPS
Rubens Bueno

A{JI8Ido Muniz

Secretário: ~ de Mooo1 Andrade

Presidente:

... Vlce-PresldenIie: GIIm&r Machadp (PT)
'J!l VIce-Presidente: M8riea serrano (PSDB)
::I' VIce-Presidente: Neto RodoJfo (PMDB)
TItu....

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
DinoFemandes
Fernando Gonçalves
Udia QuiI18ll

Nelson Marchezan

Eduardo 8eebra

Paulo MourAo

FIávioAms
Marisa Serrano

Luiz C8rIos HauIy

RcxJrigo Maia

Paulo MourAo
Ricardo Ferraço
3 vagas

1 vaga

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Clovis voIpi

AnivakIo Vale
lris Simões
Juquinha

8ampoio D6ria
SlJvio Torres
Yêda Crusius

Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

ÁtilsUra
Bonifácio de Andrada

Antonio Kandir
CuskXIio MalIos
José MiIitão
Max Rosenmann

Raimundo Gomes de Matos

NIsonPlnto
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Alberto MoLdo
JoAoMabl
MarIa Elvira
GastA0 VIeira
Luiz Bitlencourt
NeIo RodoIfo
Osvaldo BioIchi
Mi/loo MonIl
Osmar SerragJio
Paulo Lima
Rita Camata
Zé Gomes da Rocha
PFL
ceJcita Pinheiro
Darci Coelho
JoeI de HoIIanda
luis Barbosa
Mauro Fecury
NiceLobIio
08vaId0 Coelho
Raimundo Santos
Santos Filho
ãz.é PerreJla
PT
Iara Bernardi
Es1her GrossI
GJmar Machado
Professor ll.izinho
1 vaga

Walter Pinheiro

Bloco (PIIDB, PST, PTN)
AntOnio José Mota
Antônio do VaHe
Edflho Bez
Armando Monteiro
GastA0 Vl9ira
Coriolano sales
Germano RigotID
Luiz Dan1as (PRTB)
José Aleksandro (PSL)
4 vagas
Joeé Priante
MIlonMonti
Pedro Novais
PFL
Chico SardelI
Ciro Nogueira
Deusd6th PanfOja
José Lourenço
Moreira Ferreira
JoI'ge Khoury
José Ronaldo
NiceLobão
LasI Varella
Osvaldo Coelho
Paudemey Avelino
Manoel Castro
2 vagas
MussaDemes
RobemBrant

PT

Antonio PaIocci

Carlito Merss
Jolio Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

GeraJdo MageIa
Henrique Fontana
MiItoo Temer
PPB

Em Voltolini

Herculano Anghinetti
Luis GarIos Heinze
2 vagas

Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
Iberê Ferreira

PDT
Bloco (PSB, PC do B)
Eduardo Campos

Or. EviIásio

PPB

Bloco (PL, PSL)

Antonio Joaquim Amújo
Clementino Coelho (PPS)
José Unhares

Eurico Miranda
Rafael Greea (PFL)
Renato Silva (PSOB)

PDT
EberSilva

Miriam Reid
Bloco (PSB, PC do B)

PPS
Pedro Eugênio

Local: Anexo 11

WaIfrido Mares Gula (PPS)
Secreiário(a): Carla AodrigUll6 de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900' fJl!Jaj/ 7011/ 7012

Agnaldo MlJ'Iiz

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
111 Vtce-Presidente: Simão Sessim (PPB)
2!1 Vtce-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
31! VJCe-Presidente: Manoel SaIviano (PSDB)
SUplentes

TItulares

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Or. HeIeno
EIiseu Moura (PPB)
Manoel saMano
Max Mauro
RanmeI Feijó
WIQberto Tartuce (PPB)

Presidente: Manoel Catdro (PFL)
111 VICe-Presidente: GasIIo Vieira (PMDB)
2!l VICe-Presidente: lbere Ferreira (PPB)
3P VIce-Presidente: Antonio cambraia (PSDB)

Tltuteres

Telefones: 318-6900' 6989/ 6955

COMISSÃO DE fiSCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Luciano Bivar

PPS

Emerson Kapaz

Secretária: Maria Unda Magalhães

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Eujácio Simões

Marcos Cintra

1 vaga

Agnelo Queiroz

João Akneida
João Leão
Josué BengIson
Mário Negromonte
Sebastião Madeira
ZenaIdo Coutinho

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)

An1onio Cambraia

2 vagas

Wanderley Martins
1 vaga

Adolfo Marinho

Aniba/ Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa

Damião FeIiciano
Gastão Vieira
João Henrique

Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga

João Magalhães
Mauro Benevides

Ricardo Barros
Romal Anizio

VadãoGomes
Yvonilton Gonçalves

PFL
AntOnio Geraldo
Jairo AzI
Paulo Marinho
Robson Tuma
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins
José Egydio
Medéiros
Urslclno Queiroz
PT
GlImar Machado
Pedro Celso
1 vaga

Wellington Dias
2 vagas
PPB

Dilceu Sperafico
1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sesslm

PDT
Olimpio Pires
Alexandre Cardoso

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrLlA

1 vaga
Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Novais

Luiz Femando (PPB)
Bloco (PL, PSL)

1 vaga

Valdemar Costa Neto
PPS

Moisés L1pnik (PL)
Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6888/6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E !ENERGIA
Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1g Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
2g Vice-Presidente: Nlclas RIbeiro (PSDB)
3g Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Suplentes

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
19 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
~ Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
3g Vice-Presidente: Celso Glglio (PTB)

TItular..

Bloco (PUDB, PST, PTN)
Renlklo Leal
Ricardo Rlque
Sérgio Barros
Sérgio Guerra
Sérgio Reis
1 vaga

AntOnio Jorge
Juqufnha
Luiz Antonio Fleury
Marcus Vicente
Nlclas Ribeiro
P~ulo Feljó
Bloco (PUDB, PST, PTN)

EdlnhoBez
Luiz Plauhyllno (PSDB)
Salatiel Carvalho
2 vagas

PFL
ElIseu Resende
LaelVarelJa
Rafael Greca
2 vagas

Gervásio Silva
Gilberto KasS8b
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrosslan
PT

Adão Pretto
Iara Bemardl
VlrgRIo Guimarães

Femando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Lulzlnho
PPB
JoséJanene

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Amon Bezerra
A1cione Athayde (PPB)
Custódio Mattos
Carlos Mosconi
Eduardo Seabra
Celso GiglJo
Feu Rosa
Eduardo Barbosa
Jovalr Arantes
L1dia Qulnan
Jutahy Junior
Lúcia Vânia
Pedro canedo
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feij6
Renlldo Leal
saulo Pedrosa
Sérgio Carvalho
1 vaga
Vicente C8ropreso

Bloco (PSDB, PTB)

A1ceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado ('PFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Haroldo lima

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela
Eduardo Campos (PSB)
Secretária: Varda D. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T-S6 - Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/6946
Fax: 318-2137

PDT
1 vaga

Airton Dlpp
Bloco (PSB, PCdoB)

B. Sá (PSDB)

Confúclo Moura
Glycon Terra Pinto
laIre Rosado
6 vagas

Darclslo Perondl
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
1 vaga
PFL

AntOnio Geraldo
calcita Pinheiro
Costa Ferreira
Ildefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho
Ronaldo CaJado
Wilson Braga
1 vaga

Affonso Camargo
A1merlnda de carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Egydlo
Laura Cameiro
Lavoisier Maia

Marcondes Gadelha
Urslclno Queiroz
PT

Arlindo Chinaglia
Luci Cholnacld
Paulo Paim
Ricardo Berzolnl

Antonio Paloccl
Or. Roslnha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
JoAo Fassarella

'1,~

PPB
Antonio Joaquim Araújo
José L1nhares
NlIton BaIano
1 vaga

Enl VoItollnl
Euler Rlbelro'(PFL)
Iberê F8tTefra
Oliveira Rlho

PDT
Alceu GoIlares
S8raf1m Venzon

Or. Hélio
1 vaga

9jeIrna~

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Jandira FeghaIl

Bloco (PL, PSL)
Pedro Eugênio

Armando AbOio (PMDB)

PPS
Angela Guadagnln (PT)

Pedro Eugênio

COMISSÃO DE VlAçlo E TRANSPORTES
Presidente: Barbosa Nem (PMDB)
112 Vlce-Presldente:Pedro Fernandes (PFL)
2Il Vice-Presidente: ChiquInho Feitosa (PSDB)
3l! VICe-Presidente: Joio RIbeiro (PFL)

TItu....

Fax: 318-2156

AIolzIo santos
ChIco da Princeea

COMlSSAo DE TRABALHO. DE

ChIquinho FeItoea
Dlilio Pisaneectli
Feu-Ro8a

-ADMlNISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBLICO

MérIo Negromonte

Preeldente: Jovair AranI8B (PSDB)
1R Vice-Presidente: HIlton CapIxaba (PTB)
2'l Vlce-Preeldente: Medelroe (PFL)
3ll VIce-Presidente:

TItu....

SUpIIntM

BloCO (pSDB, PTB)

Arthur VlrgDlo
José MIlItA0
LOOia Vania
Nart:lo RodrlgL188
Rodrigo Maia
2 vagas

JovaIr Arantes
NNton Capixaba
PedroHenry
RIcardo Rique
1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)
EdlnhoBez
Geovan Freitas

Lalre Rosado
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
3 vagas

lédioRosa
Jl1llo Delgado
OsvaJdo BIoIchi
1 vaga
PFL

Joeé Mllcio Monteiro
Luciano castro
MedeIros
WlI80n Braga
1 vaga

Suplentes

Bloco PSOB, PTB

8ecretárlo: Eloizio N8't'88 Guimarães
L.ocaI: Anexo li, Sala 155-A
Telefonee: 318-7018 à 7021

Alexandre santos
Fátima Pe1ae8

A1merinda de Carvalho
Expedito Jl1nior
Joio Ribeiro
1 vaga
RoIand Lavigne

Coronel Garcia
Or.HeIeno
Naroio RodrlgL188

Pastor VaIdecl Paiva-(PSL)
Paulo Feijó
SIIas Câmara
SiIvlo Torres
VItIorlo Medio&i
3 vagas

Pedro Chaves (PMDB)
RobemRocha
Romeu Queiroz
SérgIo Barros
sergio Reis
Bloco (PMDB, PST, PTN)
AJceste Almeida.
AIbet10 Mourão
Barbosa Neto
Anibal Gomes
Carlos Dunga
DomicIano Cabral
FrancislOOIo Pinto
Eunlcio Oliveira
Hermes Parcianello
Joio Henrique
JoeéChaves
19or Avelino
2 vagas
Olavo C8lhelros
Waklr SChmldt
PFL

Neai!J.y De Pua
EIl8eu Resende
IIdefonço Cordeiro
JoAo Ribeiro
Neu.1oo Lima
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
1 vaga

Affonso C8margo
Ant6nio Carlos Konder Reis

JairoAzi
Leur Lomanto
MussaDemes
Paulo Braga
Rubem Medina
1 vaga
PT

LulzSérglo

Carlos Santana
DamAo FelIcIano (PMDB)
Fernando Marroni
JoioCo8er
Marcos Afonso

Márcio Matos
Maria Do Carmo Lara
Nil80n Mourao
Pedro celso
Wellinglon Dias

Teima De Souza

PT
Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

PPB
Carlos Santana
Fernando Marroni
José Pimentel

PPB
Hugo Blehl
JoioTota

Herculano AnghInettl
PedroCooêa

RIcardo Barros
VIvaldo Barbosa

PDT

AI1érIco Filho (PMOB)
Almir Sá

PDT

WIgberto Tartuce

Franclsco Sousa
Luis Eduardo

Eurfpedes Miranda

Gonzaga Patriota

PPS

Miriam Reid

OUmpio Pires

I

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira FeghaIi
Bloco (PL. PSL)

1 vaga

BJooo (pL, PSL)
EdUBldo C8mpo8 (PSB)

JoAoTota

NiIton Baiano
Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst
1 vaga

GIicon Terra PiIm (PMDB)
PhiIemon Rodrigues (PL)
RaImundo Santos (PFL)

BIooo (PSB, PCdoB)
V&n888& GrazzIontin

Pedro Celso (PT)

I

SecreIária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
TeIefooes: 318-6987/69901700417007

De Velasco

Eujiclo SimCie8

PPS
CaboJIlIIo

EdInho Aralljo

secretmIo: Ruy Ornar PrudêncIo da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8973 à 6976

Moleé8 LIpnlk (PL)

COMISSÃO DA_AMAZôNIA
ê---O--E--.O....
ESENVOLVIMENTO REGIONAL

Celso Giglio
João castelo
José Carlos Elias

Feu Rosa

José Carlos Martinez

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)

111 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
~ VICe-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
3Il VICe-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titu....

Paulo Mourão
Suplentes

sergíOCãiVaJho

Fernando Diniz
-P-éirró Henry-- -tãiriãltinePOsélIa
Mário de Oliveira
Sérgio Reis

GessivaJdo lsaias
Jorge Pinheiro ,
Mattos Nascimento
Moacir Micheletto
Paulo Uma

Bloco (PMDB, PST, PTN)
GonfúcioMoura
Mário De Oliveira
3 vagas

Jorge Costa
JurandilJuarez

2 vagas
PFL
Átila Uns

Euler Ribeiro
João Ribeiro

Luciano castro
Raimundo Santos

KátiaAbreu
Sérgio Barcellos

VIC Pires Franco

1 vaga

Zila Bezerra

VlCellte Caropreso
Zulaiê Cobra
Bloco (PUDB, PST, PTN)
Antonio Feijão ,
Edson Andrino
Fernando Gabeira (PV)

João castelo
Marinha Raupp
Nilson Pinto

Ricarte de Freitas.

Vrttorio Medioli

Ricardo Rique :
Silvio Torres,
Vicente Arruda

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione BarbaJho

Badu Picanço

Nilton Gapixaba '
Renildo Leal

Nelson Otoch

José Teles
Luiz Carlos HauJy
MagnoMaIla

Bloco (PSDB, PTB)
Anivaldo Vale
Josué BengIson

Elcione BarbaJho

!'-Virgilia
Coronel Garcia

Paulo Kobayashi (PSDB)
SynvaI Guazzelli
1 vaga

1 vaga

PFL
Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Luciano Castro
Luciano Pizzatto
Manoel Castro
Mário Assad Júnior
Vilmar Rocha

AroIdo Cedraz
Átila Uns
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco

José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto

Werner Wanderer

PT

PT

José Pimentel

Babá

Valdir Ganzer
Wellington Dias

Marcos Afonso

Paulo Rocha
PPB
Or. BenecJik) Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Luiz Fernando

Milton Temer

Eduardo Jorge

Nilmário Miranda
Paulo Delgado

José Dirceu
José Genuíno

Virgilio Guimarães

Marcelo Déda

Salomão Cruz

PDT

Euripedes Miranda

Giovanni Oueiroz

Evandro ~homen

Bloco (PSB, PCcIoB)
José Antonio Almeida

1 vaga

WaIdomiro FlOI'avante

PPB
Celso Russomanno

A1dir GabraI (PSOB)
Cunha Bueno

Edmar Moreira
Murilo Domingos (PTB)
Pedro Corrêa

Haroldo Uma (PCdoB)
Jair BoIsonaro
1 vaga

Roberto Balestra

PDT

Bloco (PL, PSL)
José A1eksandro

Robierio Araújo

PPS

Fernando Zuppo

Airton Dipp
Neiva Moreira

Wanderley Martins

Agnaldo Muniz

Márcio Bittar

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: James Lewis Gontian Júnior

Aldo Rebelo

Local: Anexo 11
1I
Telefones: 318-6998/6999 e 6970
I

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE QEFESA NACIONAL
Presidente: Luiz GarIos HauIy (PSDB)
111 VICe-Presidente: Vltlorio MedioU (PSOB)
2!l VICe-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3Il VICe-Presidente:
TitulM'es

Bloco (PL, PSL)
Wilson Cunha

Or. Heleno (PSDB)

PPS

João Herrmann Neto

Ayrton Xerez

PHS
Suplentes

BJoCd(P8OB. PTB)
Antonio'Carlos Pannunzio
Amon Bezerra

Manoel 5aIviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSOB)

Pedro Valadares

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

Roberto Argenta

Júlio Redeckek (PPB)

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996

FAX: 318-2125

"

1
'\

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2iI 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!l Vice-Presidente: Luiz Dantas (PRTB)
2ll Vice-Presidente: Dr. RoeInha (PT)
3!l Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)

José Aleksandro

Philemon Rodrigues
PPS

Rubens Bueno

Agnaldo Muniz
PHS

1 vaga

DjalmaPaes
Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165·B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

Relator: José TeI8I8 (PSDB)
Titularas

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
5 vagas

Antônio Jorge
Dr. Helena
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
J08éTeles
Pedro Henry
Ricardo Rlque
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PMDB, PST, PTN)
6 vagas

lédio Rosa
Lalre Rosado
Luiz Dantas
Pedro lrujo
Remi Trinta
zaJre Rezende

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO NSl 249, DE 2000,
QUE "ALTERA O ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O
FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO
DA POBREZA". (COMBATE À POBREZA)
Proposição: PEC 249/00
Autor: Senado Federal
Presidente: Hugo Biel (PPB)
1!l Vice·Presidente: Albérico Filho (PMDB)
2!l Vice· Presidente: Jorge Bitiar (PT)
3!l Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSDB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)
TItulares
Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)

PFL
Almerinda e Carvalho
Moroni Torgan
Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Braga
1 vaga

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo cameiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior
PT

4 vagas

Avenzoar Arruda
Dr. R09inha
2 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PFL
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl
1 vaga

A1cione Athayde
Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo

Antônio José Mata
5 vagas

Albérico Rlho
Coriolano Safes
Euler Morais
Gastão Vieira
J08éChaves
Salatiel Carvalho

PPB

PDT

Bloco (PSB, pedaB)
1 vaga

Celcita Pinheiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Paulo Marinho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

Almerinda de Carvalho
Jaime Martins
Laura Carneiro
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ursicino Queiroz

Olimpio Pires

JoAo 8ampaio

Jandira Feghali

Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
Josué Bengtson
Lidia Quinan
Maria Abadia
Walfrido Mares Guia
Xico Graziano

B.Sá
Fátima Pelaes
Marisa Serrano
Nelson Marchezan
Nilton Capixaba
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Reis

PT
João Grandão
Jorge Bitiar
Paulo Paim
Paulo Rocha

4 vagas

Bloco (PSB, pedoB)

,f'V

Fernando Gabeira

1 vaga

Vanessa Grazziotin

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, S. 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N2 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)
Proposião: PEC 618/98
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

Autor: Poder Executivo

12 Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)

a.Sá

Félix Mendonça
Féu Rosa
Léo Alcântara
Rafael Guerra
Renildo Leal
3 vagas

Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Bloco (PL, PSL)
Paulo José Gouvêa

Pastor Valdeci Paiva
PPS
Fernando Gabeira (PV)

Ayrton Xerêz
PHS
Walfrido Mares Guia (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 1/- Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Proposição: PEC 175/95
Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2 2 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3 2 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Suplentes
PFL

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto
5 vagas

Carlos Dunga
Francist~nio Pinto
Glycon 17erra Pinto
Jorge Costa
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe

Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAP[TULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Titulares

Bico (PMDB, PST, PTN)

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro
Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Manoel Castro
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian
Wilson Braga

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Dernes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
PMDB

PFL
Cláudio Cajado
Euler Ribeiro

1 vaga

Gervásio Silva
Jairo Azi

Alberto Mourão
Antônio do Valle

Barbosa Neto
EdinhoBez

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

Robério Araújo

Pedro Eugênio (PPS)
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

PPS

Regis cavalcante

Edinho Araújo

Regis Cavalcante (PPS)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(TRE FIXARÁ O NÚMEF!0 DE VERE~DORES
PROPORCIONAL A POPULAÇAO)
Proposição: PEC 89196
Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael GIJ8l"I'8. (PSDB)
1Q Více-Presiden1e: Norberto Teixeira (PMDB)
20 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3Q Vice-Presidente: JoAo Plzzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
TItulares

1 vaga

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo", Sala 168·A
Telefone: 318·8428
Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N"98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. ao PARA ACRESCENTAR INCISO
CONFERINDO COMPET~NCIA AO MUNICfplO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES DE
VICE-PREFEITO"
Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Proposição: PEC 98199

Suplentes

PFL

Francisco Rodrigues
Jaime Martins
Maluly Netto
Moreira Ferreira
Paulo Marinho
RoIand Lavigne
1 vaga
PMDB

Hermes Pardanello
João Mendes

Ana catarina
Anfbal Gomes
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira
1 vaga

Remi Trinta

1 vaga
PV

Secretário (a): FI'8l'ICÍflCO da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-706fJ318-7055

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
ZilaBezerra
1 vaga

1 vaga

4 vagas

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1g Vice-Presidente: AJex Canziani (PSDB)
20 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Simão Sesslm (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFl)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Antonio carlos Pannunzio
Danilo de Castro
IrisSiméles
José Carlos Elias
Jutahy Junior
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa
Silvio Torres

A1ex Canziani
Augusto Franco
C8lsoGiglio
Edir Oliveira
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Coriolano Sales
PSOB

Fátima Pelaes
Maria Abadia
Max Rosenmann
Nilson Pinto

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

2 vagas
PT

4 vagas

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Alberto Mourão
Cezar SChirmer
Gessivaldo lsaias
3 vagas

Gustavo Fruet
JoêoMatos
Júlio Delgado
Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo
PFL

Adauto Pereira
Darci Coelho
GUberto Kassab
Pedro Pedrossian
lira Bezerra
1 vaga

AracelydePauIa
Euler Ribeiro
Joequim Francisco
Jonival Lucas Junior
Paulo Braga
Vic Pires Franco

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl
Remei Anizio

Cunha Bueno
João Pízzolatti
1 vaga

4 vagas

Avenzoar Arruda
José Machado

PTB

Renildo Leal
1 vaga

Celso Gíglío
Max Mauro

PT

Márcio Matos

1 vaga

PPB
POT

EberSilva

Pompeo de Mattos

Antonio Joaquim araújo
Simão Sessim
Telmo Kirst

3 vagas

PT

PPB
Babá
Paulo Rocha

Nilson Mourão
ValdIr Ganzer

Eurico Miranda
Telmo Kirst

2 vagas

POT

PPB
JoãoTota
Salomão Cruz

AlmlrSá
Luiz Femando

Olimpio

João Sampaio
Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Rebelo

Eduardo Campos

POT
Bloco (PL, PSL)

Eurfpedes Miranda

Glovanni Queiroz

Luciano Blvar

Pastor Valdeci Paiva

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhmen

PPS

Vanessa Grazziotin
Ayrton Xerêz
Bloco (PL, PSL)
José Aleksandro

Robério Araújo
PHS

Francisco Rodrigues (PFL)

Renlldo Leal (PTB)

Secretário: Erles Jannes Costa Gorini
Local: Anexo 11, sala 151·B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE
DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
ACBFEANIKE
Proposição: RCP 3199
Autor: Aldo Rebelo e Outros
Presidente: Aldo Rebelo (PedoB)
111 Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
211 Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3 11 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSDB)
Titulares
SUDlentes
Bloco (PSOB, PTB.)
Danilo de Castro
Femando Gonçalves
Juquinha
Max Rosenmann

Léo Alcântara
Paulo Feij6
SlIasCâmara
Silvio Torres

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Jorge Pinheiro
José Borba
Júlio Delgado

Darcfsio Perondi
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

PFl
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

Dr. Rosinha
Pedro Celso

Chico Sardelli
José Rocha
Ronaldo Vasconcellos

Ariindo Chinaglia
José Genofno

Rubens Furlan

Secretário: Marcos Figuera
Local: Anexo 11- Sala 151-B
Telefones: 318·843017064/7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N2 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART.
222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2i DO REFEIDO ARTIGO,
QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALrSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203195
Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
111 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
211 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
311 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares
Suplentes
PFL
José Mendonça Bezerra
Arolde de Oliveira
Lavoisier Maia
Euler Ribeiro
Luciano Pizzatto
Francisco Garcia
Maluly Netto
Joel de Hollanda
Pedro Pedrossian
José Ronaldo
'Ronaldo Caiado
Santos Filho
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco
PMOB
6 vagas
Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga
PSOB
Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Fernando Gabeira (PV)
Ayrton Xerêz (PPS)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho
2 vagas

José Thomaz Nonô (PFL)
Luís Eduardo (POT)
Roberto Brant (PFL)
VIttorio Medioli
PT

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Or. Rosinha
GlImar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

José Janene
Robério Aralljo (PL)
1 vaga

Wagner~ustiano

PTB
Iris Simões
1 vaga

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez
PDT
1 vaga

Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)
Clementino Coelho (PPS)

Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues

PPB

3 vagas

Herculano Anghinetti
José Unhares
1 vaga
PTB

--Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Eduardo Seabra
Fernando Gõilçãlves
PDT

PPB
Antonio Joaquim Aralljo
Oliveira Filho

Paulo Delgado
Virgílio Guimarães

Marcelo Déda
Professor Luizinho

Bispo Wanderval

secretário: Valdivino ToIentlno Filho
Local: Serviço de ComII8Õ88 Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À
REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposição:
Autor: Presidente
Presidente: De Velaeco (PSL)
1ll Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Pro1es8or Luizinho (PT)
3ll Vice-Presidente:
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
TItulares
Suplentes
PFL
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Luis Barbosa
Jaime Martins
Maluly Neto
JairoAzi
Pedro Fernandes
Joel de Hollanda
Sérgio Barcellos
Paes Landim
PMDB
Glycon Terra Pinto
Albérico Filho
5 vagas
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar 8erraglio
Renato Vianna
1 vaga
PSDB
Aécio Neves
Arthur Virgnio
Alberto GoIdman
Bonifácio de Andrac.ls.
Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida
Arnaldo Madeira
Mareio Fortes
Jutahy Junior
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra
Zulaiê Cobra
PT
Gilmar Machado
Geraldo Magela
José Genoíno
JoAo Paulo

José Roberto Batoehio

Femando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares
De Velasco

Ojalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Uncoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Ni 9, DE 1999, QUE "DISPOE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A
INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVID~NCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL
E PELOS MUNICfPIOS"
Autor: Poder Executivo

Proposição: PLP 9/99

Presidente:
1ll Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
311 Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

Suplentes

PFL
Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins
João Ribeiro
Mauro Fecury
Raimundo Santos
Vilmar Rocha
1 vaga

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo OCtávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga
PMDB

Albérico Filho
JoãoColaço
4 vagas

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga
PSDB

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia
Paulo Mourão
3 vagas

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa
PT
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Femando Ferro
Gilrnar Machado

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli
Márcio Matos
1 vaga

PPB

PPB
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Femando

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia
-

Eduardo Paes
Rodrigo Ma~

Antonio Joaquim Araújo
Nilton Baiano
1 vaga

PTB

PTB
Celso Giglio
Max Mauro

Femando Gonçalves
José Carlos Elias
POT

POT
Dr. Hélio

Alceu Collares

Pompeo de Mattos

Enio Bacci

Bloco (PSB, PC do B)
Pedro Eugênio (PPS)

DjalmaPaes

Delfim Netto
Herculano Anghinetti
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra

Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos de Jesus (PSDB)

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA
CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2 2 Vice-Presidente: Ricardo 8erzoini (PT)
3 2 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares
PFL
Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Paudemey Avelino
Roberto Brant
Rubem Medina
1 vaga

Suplentes
Corauci Sobrinho
João Ribeiro
José Egydio
Luciano Pizzatto
Manoel Castro
Paes Landim
Robson Tuma

PMOB
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Monti
1 vaga

Coriolano Sales
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
salatiel Carvalho
PSOB
Antonio Cambraia
Antonio Candir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius
Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Bloco (PSB, PCdoB)

Remi Trinta

Adolfo Marinho
Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho
Sampaio Dória
Xico Graziano
João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Djalma Paes

Sérgio Miranda

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA
"E" DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Proposição: PEC 374/96
Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Cesar Bandeira
Almerinda de Carvalho
IIdefonço Cordeiro
Átila Lins
Marcondes Gadelha
Courauci Sobrinho
Medeiros
Gervásio Silva
Nice Lobão
Leur Lomanto
Raimundo Santos
Luis Barbosa
Robson Tuma
Neuton lima
PMOB
Jorge Wilson
Albérico Filho
Olavo Calheiros
Barbosa Neto
Pinheiro Landim
Domiciano Cabral
3.vagas
Gustavo Fruet
2 vagas
PSDB
Alexandre Santos
Léo Alcântara
Zenaldo Coutinho
3 vagas

André 8enassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra
PT
Marcelo Déda
3 vagas

4 vagas

PPB
AryKara

Eurico Miranda

2 vagas

Augusto Farias
Gerson Peres

PDT
Olrmpio Pires

PTB
Max Mauro
Nilton Capixaba

Nelson Marquezelll
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos

Haroldo Lima
Bloco (PL, PSL)

POT

Enio Bacci

1 vaga

Coriolano Sales (PMDB)

João Caldas

Philemon Rodrigues

PV

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes

José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

BIspo Wanderval

Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318·8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLlCAÇAo
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE
INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição: RCP 1&'95

Autor: ~. José Pimentel e Outros

Pedro Eugênio (PPS)
Regis Cavalcante (PPS)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDêNCIA DE
MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22196
Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1l! Vice-Presidente: A1merlnda de Carvalho (PFL)
2l! Vice-Presidente: Iara Benardl (PT)
3l! Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elclone Barbalho (PMDB)
Titulares
Suplentes

Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
Bloco (PSDB • PTB)

11! Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
2l! Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
31! Vice-Presidente:
Relator: Múcio Sá (PMDB)
TItulares

Eduardo Barbosa
RávioArns
Marlsa Serrano
Veda Crusius

Fátima Pelaes
Udia Quinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Suplentes
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Cambraia
João Almeida
José Carlos Elias
Sérgio Reis

Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
InaJdo Leitão
Sérgio Guerra

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Armando Monteiro
Múcio Sá
Olavo Calheiros

Armando Abnio
Pinheiro Landim
1 vaga

Júlio Delgado
Marcelo Barbieri
1 vaga

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas
PFL

Celcita Pinheiro
Laura Camiro
1 vaga

A1merinda de Carvalho
KátiaAbreu
Nice Lobão
PT

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

PFL
Ciro Nogueira

César Bandeira
José Khoury
José Thomaz Nonõ

Costa Ferreira

PPB

WJlson Braga

Femando Ferro
Wellington Dias

Avenzoar Arruda
José Pimentel

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Alcione Athayde
Dr. Benedito Dias

PT

PDT
Dr. Hélio

Miriam Reid
PPB
Enivaldo Ribeiro
Pedro Corrêa

Cleonâncio Fonseca
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Jandira Feghali

Teima de Souza (PT)

Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Páulo Lima

Gastão Vieira
José Chaves
Waldemir Moka
2 vagas

PMDB
Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Waldemir Moka
1 vaga

Confúcio Moura
3 vagas

PSDB
Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Alberto GoIdman
Anivaldo Vale
Antonio Cambraia
Inardo Leitão
Manoel Salviano
Sílvio Torres
1 vaga

Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira
1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
João Fassarella
Virgílio Guimarães

Celso Russomanno
Nilton Baiano

PT
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini
1 vaga

PSDB
Coronel Garcia
Pedro Canedo
Sérgio Reis
PT
Fernando Ferro
Nelson Pellegrino

Márcio Matos
Padre Roque
PPB
Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene
PTB
Renildo Leal

Magno Malta

PPB
Eliseu Moura
Gerson Peres
2 vagas

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSOB)

PDT
1 vaga

Wanderley Martins
Bloco (PSB, pedoB)

PTB

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Eurípedes Miranda
1vaga

Pastor Valdeci Paiva

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, S/139-B
Telefone:318-7054

Bloco (PSB, pedoB)
Eduardo Campos

Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418
Fax: 318-8418

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO
Proposição: RCP 1/99
Autor: Moroni Torgan e, Outros
Presidente: Magno Marta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares
Suplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA
Proposição: RCP 2199

Autor: Sérgio Carvalho e Outros

Presidente: Lucino Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)

22 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
32 Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSOB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSOB)
Titulares

AntOnio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro
SUas Câmara (PTB)
1 vaga

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Badu Picanço
Max Rosenmann
Nicias Ribeiro
Nilton Capixaba

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Jorge Costa
Marcos Afonso (PT)
Osvaldo Reis

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Confúcio Moura

PFL
Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Bloco (PL, PST, PMN, PSiJ, PSL)
Cabo Júlio

PDT

Marcos Cintra

José Antonio

Paulo Baltazar
Celso Giglio
Eduardo Paes

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

PFL
Átila Lins
Luciano Castro
1 vaga

r

Expedito J9njo -1
Sérgio Barcellbs
Zila Bezerra '
>

POT
EberSilva

Fernando Zuppo

PTB

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

Haroldo Lima

2 vagas

Edmar Moreira
Wagner Salustiano
Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Edir Oliveira
Fernando Gonçalves
PDT

Bloco (PL, PSL)
Marcos Cintra

1 vaga

Agnaldo Muniz

Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Porteia
João Caldas

PV
1 vaga

Dr. Evilásio (PSB)

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo /I, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefona: 318-8430
Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI Ni 634, DE 1975, QUE
"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634175
Autor: Poder Executivo
Presidente: João CaeteIo (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3l! Vice-Presidente: AuglJ810 Narcles (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
TItular..
Suplentes
PFL
Antônio Geraldo
Casar Bandeira
Francisco Garcia
Paeslandim
Raimundo Santos
Wemer Wanderer
1 vaga

AntOnio Carlos Konder R8ls
Ciro Nogueira
Jalme Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
PMDB

6 vagas

GUBtavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita camata
Synval Guazzelli

PPS
Ayrton Xerêz

1 vaga

Secretario: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo /I. Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI Ni 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E
A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"
Proposiçêo: PL 1.483/99
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1Q Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Wa/ter Pinheiro (PT)
3l! Vice-Presidente: Wigberto Tartude (PPB)
Relator: Julio Sameghini (PSDB)
TItulares

Autor: Dr. Hélio

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Augusto Franco
lris Simões
Mareio Fortes
Maria Abadia
Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz
Zenaldo Coutinho

A1ax Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylíno
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PSOB
André Benassi
Feu Rosa
José Militão
Nelson Otoch
2 vagas

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda
PT

Femando Ferro
Geraldo Magela
José Pimental
Waldir Pires

Iara Bemardi
Marcelo Déda
Marcos RoIim
1 vaga
PPB
Augusto Nardes

Coriolano Sales (PMDB)

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio

PPS
Rubens Furlan

José Roberto Batochio

Celso Russomanno

Mauro Benevides
6 vagas

Hermes Parcianello
Jorge Costa
Jorge Pinheiro
MarçaJ Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pinheiro Landim
PFL

Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Moroni Torgan
Paulo Marinho
Zezé Perrella
2 vagas

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco
PT
Jorge Bittar
Professor Luizinho
Walter Pinheiro
(

4 vagas

1 vaga

Nelson Meurer
Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

Nelo Rodo/to (PMOB)
PTB

PPB

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Femando Gonçalves
Magno Malta
PDT

1 vaga

PDT

1 vaga

Luis Eduardo

Or. Hélio

Bloco (PSB, PCdoS)

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Dr. Evllásio

Haroldo Lima

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

Marcos Clntra
PPS

Pedro Eugênio

Emerson Kapaz

PV
Fernando Gabeira

Marcos Rolim (PT)

Secretária: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"
Proposição: PEC 20/95
Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMOB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2 2 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares
Suplentes
PFL

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Expedito Júnior
Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro
Sérgio Barcellos

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Cameiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha
PMOB

Cezar Schirmer
Germano Rigotto
4 vagas

Oarcfslo Perondi
Edison Andrino
Elclone Barbalho
Luiz Bittencourt
RitaCamara
zaire Rezende

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bispo Wanderval

Paulo José Gouvêa

PV
1 vaga

Femando Gabeira
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N2 9.503,
DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"
Proposição: Requerimento
Autor: José Cartos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
32 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSOB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL

Oscar Andrade
Wilson Braga
1 vaga

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Cartos Aleluia
PMOB

Glycon Terra Pinto
Marçal Alho
1 vaga

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho
PSOB

Zulaiê Cobra
2 vagas

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia
PT

PSOB

Custódio Mattos
Feu Rosa
João Almeida
Mareio Fortes
Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Femando Marroni
João COSer

Marcos Afonso
Wellington Dias

PPB
JoãoTota
1 vaga

AryKara
1 vaga
PTB

1 vaga

Ouilio Pisaneschi

PT

Eduardo Jorge
3 vagas

João Paulo
José Genofno
Marcelo Déda
Milton Temer

Femando Zuppo

Or. Hélio

PPB
Cunha Bueno
Fetter Júnior

POT

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Bloco (PSB, PedoB)

Gonzaga Patriota

1 vaga

Bloco (PSB, PedoB)

Bloco (PSB, PedoB)
Jandlra Fegha/i

Dr. Evilásio

Cabo Júlio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa

Paulo BaJtazar

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões

Cabo Júlio

PPS
PPS
Emerson Kapaz

Ayrton Xerêz

Secretário: José M9tIa Aguiar de Castro
Local: serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Bala 165-8
Telefone: 318-8428
Fax: 318-2140

COMlSSlo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~ 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 151 DO ART. 54
DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294195
Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Fel'Rlira (PPS)
12 Vice-Presidente: S«gio Barcellos (PFL)
22 Vice-Presiden18: Carlos Santana (PT)
32 Vlce-PlllSid8nte: Dino Fernandes (PSD8)
Relator: Jorge Wil8011 (F'MDB)

Titulares

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 5/165-8
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO
SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nll407-G, DE 1996, QUE
"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 100 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" - PRECATÓRIOS
Proposição: PEC 407-G/96

Autor: Luciano Castro
e Outros

Presidente: André Benassi (PSDB)

12 Vice-Presidente: Ricardo Ruza (PFL)
2l! VICe-Presidente: Professor Luizinho (PT)

311 Vice-Presidente: Nelson MetJrer (PPB)
Relator: MIlton MontI (PMDB)
Tltul.....

Suplentes

Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)

PFL
Ciro Nogueira

Aroldo Gedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Sérgio Barcellos
Werner Wanderer

NeutonUma

Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

1 vaga

PMDB

A1oízio Santos
Doou Picanço
Danilo de Castro
Eduardo Paes
José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury
Pedro Canedo
Vicente Caropreso

André Benassi

Celso Gigllo
Duilio Pisaneschi
Lúcia Vânia
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi

Sérgio Guerra

6 vagas

A1ceste A1meldll.
Carlos Dunga

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Edison Andrino
Jorge Wilson

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

João Henrique
Jorge Alberto

Marcelo Barbieri
1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrade.
saulo Pedroea
3 vagas

Coronel Garcia

Dino Fernand8IB
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
RommeI Feijó
Sérgio Reis

Osvaldo BioIchi
Ricardo Izar

PFL

Marcos Afonso
1 vaga

Luciano Castro
PassLandIm
RIcardo Rum
Roberto Brant

PPB

JoêoTota

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Claudio Cajado
Francisco Garcia
Gilberto Kassab
MussaDemes
Ronaldo Vasconcellos
Zila Bezerra

José Carlos Vieira

4 vagas

Adão Pretlo
Carlos Santan8

4 vagas

Jurandil Juarez
Milton Monti

João Ribeiro

PT

2 vagas

PT
Antonio PaIocci
Avenzoar Arruda
Iara Bernardi
1 vaga

Carlito Merss
Fernando Marroní

JoAoCoeer
Professor Luizinho

PTB
1 vaga

PPB

Nelson Marquezelli

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior

PDT

1 vaga

1 vaga

1v~a

Seratim Venzon

Nelson Meurer

João Pizzolatti
Luis Carlos Heinze
1 vaga

PTB

Bloco (PSB, pedoB)
1 vaga

Pedro Valadares

2 vagas

Duillo Plsaneschi
1 vaga
PDT

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Palva

Marcos de Jesus (PSDB)
PPS

Femando Coruja

1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)
Clementino Coelho (PPS)

1 vaga

Rubens Furlan

Emerson Kapaz

Bloco (PLk, PST, PMN, PSD, PSL)

PHS
Ronaldo Vasconcellos (PFL)

1 vaga

Paulo José Gouvêa

De Velasco
PPS

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790
Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI NR 4.376, DE
1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALêNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E
A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA
PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
Proposição: PL 4.376193
Autor: pod~r Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)1 l1 Vice-Presidente:
211 Vice-Presidente: Waldomiro Roravante (PT)
311 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares

Suplentes

Secretária: Fátima Moreira
'=.oçatServi~-º~º-omi~sões ~speciai~, An~~o li, Sala 165·B

Telefone: 318·7060

Proposição: PEC 151/95
Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PSDB)
111 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2V Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3 11 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares

Gestão Vieira
Mendes Ribeiro Filho
Osmânio Pereira
3 vagas

PMDB

Nelson Otoch
Vicente Caropreso
Veda Crusius
2 vagas

PSDB

PT
José Machado
3 vagas

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Peilegrino

Almir Sá
José Janene
Simão Sessim

Edmar Moreira
Pedro Corrêa

' j" ~

PPB
AryKara
Ibrahlm Abl-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Antonio Feijão (PST)
Amon Bezerra
Badu Plcanço
Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho
1 vaga

Coronel Garcia
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFl)
Paulo Feijó .
Zulaiê Cobra
1 vaga

PT
Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli
3 vagas

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

PSDB

Anivaldo Vale

Adauto Ferreira
Francisco Coelho
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Víc Pires Franco

Abelardo lupion
Aldlr Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wílson Braga

PMDB

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Suplentes
PFL

Adauto Pereira
Costa Ferreira
Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Blolchl
Waldir Schmldt

----rax:3l1r-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 151, DE 1995, ,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO /
ART. 37 DO PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERA~", E APE~SADA
(SEGURANÇA PUBLICA)

PFL
Gerson Gabrielli
Lavoisier Mala
Mossa Demes
Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

Pedro Eugênio

Rubens Bueno

Carlos Santana
Fernando Marroni
Wellington Dias
1 vaga
PPB
Jair Bolsonaro
2 vagas

PTB

PSDB

Luiz Antonio Flaury

Roberto Jefferson
PDT

Eurípedes Miranda

Wanderley Martins
Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota
Cabo Júlio

Agnelo Queiroz

Augusto Franco
Or. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra
Nelson Otoch
Sérgio Carvalho
1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa
PPS

Ayrton Xerêz

Regis cavalcante

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874
.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ni 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ni 4, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5i DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERfoDO
SUBSEQOENTE, DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS
PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUfDO NOS SEIS MESES
ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)
Proposição: PEC 639199 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Oeusdettl Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

Suplentes

PFL
Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Átila Lins
Gervésio Silva
IIdefonço Cordeiro
José Lourenço
José Mendonça Bezerra
Paudemey Avelino
Pedro Pedrossian
PMDB

GeSSivaldo lsaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Hermes Parcianello
José fndio
Osvaldo Reis
3 vagas

PT
Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

4 vagas

PPB
Gerson Peres
Ibrahim Abl-Ackel
Luiz Femando

Or. Benedito Dias
Roberto Balestra
VadãoGomes
PTB

Celso Gigllo

Josué Bengtson
PDT

José Roberto Batochio

Femando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
Or. Evilásio

José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

1 vaga

Cabo Júlio
PPS

Márcio Bittar

Regis Cavalcante

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7066
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIALt DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI NR 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÔE 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 PROVID~NCIAS"
Proposição: PL 1.615/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMOB)
1R Vice-Presidente:
2lI VIce-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares
.
Suplentes
PFL
AffOMO Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
lldefonço Cordeiro
José Rocha

Átila Lins
Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues
João RIbeiro
Joaquim Francisco

Neuton Lima
Oscar Andrade

Luís Barbosa
1 vaga

Titulares.

Suplentes
PFL

PMDB
Barbosa Neto
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Lamartine Posella
MúcioSá
Ricardo Izar

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves
PSDB

Alex Canziani
Aloízio Santos
Feu Rosa
Marcio Fortes
Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queirot
Sílvio Torres
PT

João Coser
Luiz Sérgio
Valdeci Oliveira
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias
PPB

Júlio Redecker
Telmo Kirst
1 vaga

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara
PTB

Albérico Cordeiro

,Duílio Pisaneschi

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Uma
Roland Lavigne

Cláudio Cajado
Expedito Júnior
Francisco Coelho
Lael Varella
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer
PMDB

Armando Monteiro
Darcíslo Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Armando Abílio
Confúcio Moura
Salatiel Carvalho
3 vagas

PSDB
André Benassi
B.Sá
Fátima Pelaes
Mário Negromonte
Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius
PT

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda
PPB

PDT
Olímpio Pires

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões

1 vaga

PTB

1 vaga

Fernando Coruja
1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
1 vaga

João Caldas

PV
1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias
PDT

Bloco (PSB, pedoB)
Jandira Feghali

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Edinho Araújo (PPS)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de CQmissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431
"

Bloco (PSB, pedoB)
José Antonio

Jandira Feghali
PPS
Pedro Eugênio

Edinho Araújo

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIf\PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1l136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVID~NCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061
Fax: 318-2140

Proposição: PEC 136/99

Proposição: PEC 137/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
211 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
311 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente AITuda (PSDB)

Autor: Poder Executivo

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA
REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICAVEL AO~ TRÊS PODERES
PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Titulares

SuplentM
PFL

Darci Coelho
Jaime Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Luciano Castro
Medeiros

José Egydlo
Oscar Andrade
Paulo Braga
Robson TOOIa
Wilson Braga

2 vagas
PMDB

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

MarçaJ Alho
Osvaldo Blolchi
Osvaldo Reis
Phllernon Rodrigues (PL)

2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOL!NCIA E À
SEGURANÇA POBLICA NO PArS, QUE
PODERÃ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO
DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR
PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A
SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1g Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2R Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3ll Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

PSDB
Alexandre Santos
Dr. Helena
Jutahy Júnior
Marcus Vicente
Niclas Ribeiro
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Helenlldo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda
PT
Femando Marroni
Geraldo Magala
Marcelo Déda
1 vaga

Henrique Fontana
José Genofno

2 vagas
PPB
Gerson Peres
Romel Anlzlo
Yvonilton Gonçalves

Hugo Biel
Ibrahim Abj·AckeI
Jonival Lucas Júnior (PFL)
PTB

Luiz Antonio Fleury
SlIas Câmara

Celso Giglio
Walfrido Mares Guia
PDT

PFL
A1dir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
AobsonTuma

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa

1 vaga

Alberto Mourão
JoãoColaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Luís Eduardo (PST)
Pinheiro Land/m
PSDB

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi
Sérgio Barros
3 vagas

Coronel Garcia
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
ZWliê Cobra
1 vaga
PT

José Pimentel
3 vagas

Antonio Palocci
Marcos Afonso
Marcos Rolim
Welllngton Dias

Dr. Eviláslo

Edmar Moreira
Jair Bc/sonaro
Oliveira Filho

AryKara
Gerson Peres
1 vaga

PPS
1 vaga

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo
Philernon Rodrigues (PL)
3 vagas

PPB

Bloco (PSB, pedoB)
Alexandra Cardoso

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Corauci Sobrinho
Gervásio Silva
Mário Assad Júnior
Reginaldo Germano
Wemer Wanderer
PMDB

Fernando Coruja

Eurípedes Miranda

Suplentes

PTS
1 vaga

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Lodal: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067
Fax: 318·2140

Femando Gonçalves
José Carlos Martinez

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson
POT
1 vaga

Wanderley Martins

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela

PHS
João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061
Fax: 318-2.140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO
DE LEI N!2 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO
DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
,

<

Proposição: PL 3.561/97
. Autor: Paulo Paim
.presieente: EduardO-Balbosa.(PSOB)
12 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2 2 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Celso Russomano PPB)
Titulares
Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Coriolano Sales
Darcísio Perondi
Euler Morais
João Matos
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
1 vaga

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra
RávioAms
Saulo Pedrosa
4 vagas

Osvaldo Biolchi
6 vagas

PFL
Celcita Pinheiro
Darci Coelho
Expedito Júnior
KátiaAbreu
Lavoisier Maia
Luis Barbosa
Roland Lavigne

A1merinda de Carvalho
Laura Cameiro r
Marcondes Gadelha
Medeiros
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
PT

Carlito Merss
Geraldo Magela
Paulo Pairn
Wellington Dias

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Luiz Mainardi
Maria do Carmo Lara
PPB

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

A1cione Athayde
Celso Russomanno
José Linhares
PDT

Dr. Hélio

Femando Coruja

Roberto Argentina
Secretário (a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165·B
Telefone: 318-70576

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A .
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI
N2 2.186, DE 1996, DOS SENHORES
DEPUTADOSEDUARDOJORGE,FERNANDO
GABEIRA E OUTROS, QUE "DISPÕE SOBRE A
SUBSTITU~ÃO PROGRESSIVA DA
PRODUÇÃO E DA COMERCIALlZAÇAO DE
PRODUTOS QUE CONTENHAM
ASBESTO/AMIANTO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
<

1 vaga
Bloco (PL, PSL)
Robério Araújo

Lincoln Portela

Presidente: Rávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Udia Quinan (PSDB)
2l! Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Suplentes
Titulares
Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Dr. Heleno
Juquinha
Lidia Quinan
Fátima Pelaes
Lúcia VAnia
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Paulo Mourao
Walfrido Mares Guia
Pedro Canedo
2 vagas
Pedro Hen.ry
1 vaga
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Flávio Derzi
Luiz Bittencourt
6 vagas
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themfstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha
PFL
, Aro/do Cedraz
Gilberto Kassab
João Ribeiro
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Ciro Nogueira
, José Egydio
José Mendonça Bezerra
Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz

.

.•

2vagas

PT
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Valdeci Oliveira
1 vaga

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
João Paulo
Paulo Rocha
PPB

Alcione Athayde
Cleonâncio Fonseca
1 vaga

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves

PDT

PPS
Rubens Bueno

Autor: Eduardo Jorge '8
Femando Gabeir:a

Proposição: PL 2.186196

Bloco (PSB, pedoB)
Djalma Paes

1 vaga

1 vaga

Fernando Coruja

MiriamReId

POT
José Roberto Batochlo

Femando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior
Luis Carlos Hauly

Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
SlMo Jorres
Veda Crusius

Sérgio Miranda
PT

Bloco (PL, PSL)
1 vaga

Eujácio Simões

José Genofno
Marcelo Déda
Professor Luizinho
Waldir Pires

Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

PPS

PPB
Rubens Furlan

Régis Cavalcante
PHS

Alberto Goldman (PSDB)

Antonio Carlos Pannunzio

Secretário: Estavam dos Santos Silva
Local: Anexo 11 - Sala 165 - B
Telefone: 318-7064

Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO
SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 472-D, DE 1997, DO
SENADO FEDERAL. QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUIÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS" (REGULAMENTAÇAo
MEDIDAS PROVISÓRIAS)
Proposição: PEC 472-0197
Autor: Senado Federal
e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
12 Vice-Presidente: Anlvaldo Vale (PSDB)
2l! Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Suplentes

Titulares
PFL

Almerinda de carvalho
Átila Uns
Costa Ferreira
Gilberto Kassab
Lael Varella
Luis Barbosa
1 vaga

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Calado
Vic Pires Franco
PMOB

Jorge Wilson
Júlio Delgado
MúcloSá
Waldir SChmidt
2 vagas

Armando Monteiro
Carlos Dunga
FranclstOOio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

PTB
Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia

Eduardo Seabra
Femando Gonçalves
POT

Femando Coruja

EberSilva
Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Cabo Júlio

1 vaga
PV

Marcos Rolim (PT)

Femando Gabaira

Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-8430
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A
OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MrNIMO
Presidente: Paulo Lima (PMDB)
12 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2lI Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
3lI Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)
Titulares

Suplentes

PFL
Átila Lins
Costa Ferreira
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Neuton Lima
Pedro Femandes
Wilson Braga

Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Medeiros
Nlce Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos
PMOB

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
2vagàs

Barbosa Neto
Damião FeUciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

PSOB
Anivaldo Vale
Antonio carlos Pannunzio

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo
Wagner Salustiano

Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

PSDB
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

Dino Fernandes
Feu Rosa

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Marci(rFoJtes
Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

PT
Marcos Rã/h"

Nilmário Miranda
PPB
1 vaga'

Luis Carlos Heinze

PT

POT
Babá
Carlos Santana
Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso
PPB

Almir Sá
João Tota
RicardO" Barros-

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
_ Pedro.ColTêaPTB

Caio Riela
Silas Câmara

Eduardo Paes
Magno Malta
POT
Alceu Collares

Eurípedes Miranda
Bloco (PSB, pedoB)

Djalma Paes

Jandira Feghali
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

João Caldas

De Velasco
PV
Airton Cascavel (PPS)

Pedro Eugênio (PPS)

Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, s/165-B
Telefone: 318-7056

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 PROVrNC~A DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"
Autor: Miro Teixeira

Proposição:

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
[ocar: Ãnexo 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"
Proposição
Autor: Paulo Octávio
Presidente: Paulo Octávio (PFL)
12 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)
Titulares
Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Jaime Martins
Roberto Brant
PT
1 vaga

Pedro Celso
PPB

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano
Pedro Henry

Herculano Anghinetti

Edmar Moreira
PDT

Wanderley Martins

Olimpio Pires
Bloco (PSB, PcdoB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

1 vaga

Agnelo Queiroz
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

PFL
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Hélio Costa
Osmânio Pereira

Bloco (PSOB, PTB)

Coriolano
Osvaldo Biochi

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Paulo Octávio
Ronaldo Vasconcellos

Suplentes

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Cabo Júlio

De Velasco

PFL

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
111 Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
211 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
311 Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

1 vaga

Miro Teixeira

Laura eamero
Sérgio Barcellos

PPS
Regis Cavalcante
Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·8430 Fax: 318-2140

Ayrton Xerêz

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃo
COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

T[TULOS PUBLICADOS -1999/2000
LEI DE IMPRENSA

11$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. EO.)

ISBN: 15-7385-O1l8-O

R$9,90

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE

TODOS

. - J5.7365.013-7
RS2,2D

RELATóRIo síNTEsE DA CONFERêNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-7J65.D76-1
R$1,10

I

La DE PlIOTEçAo A vtnMAS E A
TElTEllUNHAS

ISBN: 85-736>075-3
R$1,1D

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN: 85-7365-072-9
RS1.1D

Lacaia de venda: Midla livraria. Ed. PrfncIpaIelw!fm IV da Clmara doa Deputados. TeIeb1es: (06i) 318-64nI7271.

~ CoClrdenação de PubllcaçOes. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoea.cedl@camara.gov.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAçAO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBUCAçOES

TITULOS P4BLlCADOS -1999/2000
LEI DE IMPRENSA

REGIMENTO INTERNQ DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-7365-081-6
R$1,10

ISBN: 85-7365-()68.t)

R$9,90

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7365-073-7
R$ 2,20

LEI DE PROTEÇAo A vh1MAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365-075-3
R$1,10

RELATóRIo SfNTESE DA CONFERêNCIA

NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-076-1
R$1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN: 85-7365-072-9
R$1,10

Locais de venda: Mldia Uvraria. Ed. Principal e An~xó IV da CAmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nn271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoes.cedl@camara.gov.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998J2000
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948-1998

ISBN: 85-7385-057-5

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL 00
USUÁRIO

ISBN: 85-7385-05W

R$ 2.2Q

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA D~ PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMJDOR

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE

OJREITOS INTELECTUAIS
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ISBN: BS·738S-049-4

R$ 5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA

CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-029-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

ISBN: 85-7365-l).43.5
R$ 3,30

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA 00 BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-074-5
R$ 5,00

R$1B,92 {2v.}

-

Loca,s de venda: Mídía Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da camara dos Deputados. Telefones: {061} 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
=

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS 'DOSOS : LEGISLAÇÃO (2.ED.)

1999/2000
SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-067·2
ISBN: 85-7365-064-8

R$3,54

R$S,94

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRIÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO
DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

( .... ,' -l,f.

o'.

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

-..

·1 CORRUpcnO

~
.. . .

IY-:

R$2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISIÇAo DE MADEIREIRAS, SERRARIAS
••• POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-7365-071.()
R$1,10

RELATÓRIO DAS ATMDADES DE 1998COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365.()6§.6
ISBN: 85-7365-059-1

R$1,99

RS 10.95

locais de venda: Mldia Uvraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nn271.
Informações: Coordenação de PubllcaçOes. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoes.cedl@camara.gov.br

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL
Assinatura OCO ou OSF s/o porte
Porte d~ Correio
Assinatura OCO ou OSF c/o porte (cada)
Vaiar do número avulso
Porte avulso

RS 31,00
RS96,O
RS 127,60
RS0,30

'tU 0,80

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL
Assinatura OCO ou DSF s/o porte

Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

lU 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20
RS 0,30

RS 0,80

Os pedidos dcverlo ser acomplnhldos de Nota lJc Empenbo. Ordem de Pagamento pelo BIIICO do Brasil.
Acnei. 3601-1. co.c. .-110500-8, ou recibo de depósito via f"X (01161) 114-SCSO, a favor do fUNSEEP,
indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos Identificadores abaixo discriminados:
D20f)0202902ool-3 - Subsecretaria de f.dÍ('~ Tét'nic1l5
02000102902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902ool-X·- Venda de Editais
02000202902004·1- OrçamcnlolCobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006.... - .... Iicna'çlo de Ben.o; ('cilJo)
02000202902007-2 - Secrelari. espeCial de Editoraçlo e Puhlicações
SECRETAR'A ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÓES
PRAÇA DOS TREs PODERES SIN" - BRASíLIA - DF - CEP 70165-900
CGC 00.530.27910005-49

Obs.: Nlo será recebido cheque via carta para efetivar assinaruras dos OCN
Maiores informaçOCs pelos relefones (Oxx61) 311·3812 e (Oxx61) JII-380J.Serviço de Administraçlo
&:on&nicl-FinlnceiraJConlrole de Assinaturas. com JOR Leite. Ivanir Duane Mourlo ou Solange Viana
Cavalcante.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI Nt 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A
RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS" E
AOS PROJETOS DE LEI NtS 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.
Proposição: PL nQ 4.842198

Autor: SENADO FEDERAL

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1Q Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3ll Vice-Presidente: Romal Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares

PT

B.Sá

Marcos Afonso

João Grandão
Valdeci Oliveira
Padre Roque
Valdir Ganzer
1 vaga

Paulo Rocha

PPB

Suplentes

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
RomelAmzio

Nelson Meurer
Salomão Cruz
1 vaga(s)
POT

Bloco (PSOB, PTB)
Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves
Lidia Quinan
Max Mauro
Sérgio Carvalho
3 vaga(s)

Cartos Batata
IrisSimões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

José Múcio Monteiro
Roberto Argenta (PHS)
Roland Lavigne
Ronaldo Vasconcellos
Sérgio Barcellos
Wilson Braga

José Thomaz Nonô
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Ratmundo Santos
Zéze Perrella

Dr. Hého

Pornpeo de Mattos

Bloco (PSB, PcdoB)
1 vaga(s)

Vanessa Grazziottin

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva

Paulo José Gouvea

Bloco (PMOB,PST,PTN)
1 vaga(s)

Emerson Kapaz
PV
Fernando Gabeira

PFL
Euler Ribeiro

PPS

7 vaga(s)

Cartos Dunga
Gessilvado lsaias
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
2 vagas

Eliseu Resende

Marcos Rohm (PT)

Secretario(a): Cily Montenegro
Local. Anexo li, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone· 318-7056
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_ !
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EDiÇÃO DE HOJE: 658 PÁGINAS

